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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 (แก้ไข) 
--------------------------------------------- 

 

 ด้วยในปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบก าหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร               
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

2. จ านวนนักศึกษาที่รับ      2,672  คน 
-   ระดับ ปวช. จ านวน     1,280  คน 
-   ระดับ ปวส. จ านวน     1,392  คน 

3. ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร 
3.1 จ าหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  29 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

               (เว้นวันหยุดราชการ) 
        3.2 วันมอบตัวนักศึกษาโควตา และนักศึกษาโควตาพิเศษ 
             -   นักศึกษาโควตาและโควตาพิเศษ ระดับ ปวส. วันที่ 30 มกราคม 2562  
       ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.00 น. 
                      -   นักเรียนโควตาและโควตาพิเศษ  ระดับ ปวช. วันที่ 31 มกราคม 2562  
        ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.00 น. 
         3.3 วันรับสมัคร  สอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน 
                   -  วันที่ 18 – 29  มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
        3.4 สอบข้อเขียน  
   -   ระดับ ปวช. และ ปวส. สอบ ณ วันที่ท าการสมัครโดยสอบวัดแววด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
        เวลา 1 ชั่วโมง 
         3.5 วันประกาศผลการสอบและรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2562 
                      -   ระดับ ปวช. รายงานตัวรับเอกสาร  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
                      -   ระดับ ปวส. รายงานตัวรับเอกสาร  เวลา 13.00 – 15.00 น. 
        3.6 วันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 
                      -   ระดับ ปวส. วันที่  4 เมษายน 2562   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.00 น. 
                      -   ระดับ ปวช. วันที่  5 เมษายน 2562   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.00 น. 
        3.7 วันช าระเงิน 
               ระดับ ปวช. และ ปวส. ช าระเงินภายในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2562 
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          4.  การสมัคร 
                     -   ระดับ ปวช. ดาวนโ์หลดคู่มือและระเบียบการรับสมัคร ได้ที่ www.tatc.ac.th และยื่น 
ใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. 
                     -   ระดับ ปวส. ซื้อคู่มือและระเบียบการรับสมัคร ราคาเล่มละ 100 บาท ช าระค่าสมัครสอบ  
100 บาท และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. 

5. วิชาที่สอบและก าหนดการสอบ 
                5.1 วิชาที่สอบ (สอบในวันที่สมัคร) 
                      ระดับ ปวช. สอบ 5 วิชา รวม 60 ข้อ คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   
ภาษาไทย  ความถนัดทางช่าง 
                      ระดับ ปวส. (ส าหรับผู้จบ ปวช.) สอบ 4 วิชา วิชาละ 15 ข้อ รวม 60 ข้อ คือ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเฉพาะสาขา 
                      ระดับ ปวส. (ส าหรับผู้จบ ม. 6) สอบ 3 วิชา  วชิาละ 20 ข้อ รวม 60 ข้อ คือวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
                5.2  ก าหนดการสอบ 
                      วันสอบให้เป็นไปตามก าหนดในข้อ 3.3 และ 3.4 โดยท าการสอบในวันที่สมัครสอบ 
 ใช้เวลาสอบ  1 ชั่วโมง   
                5.3  การสอบสัมภาษณ์ 
                      สอบสัมภาษณ์ในวันสมัครโดยแยกสัมภาษณ์กับครูประจ าแผนกที่นักเรียนเลือกสมัคร 

6. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร  รายละเอียดและก าหนดการอยู่ในคู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ 
หน้าที่ 2 ก าหนดการตามประกาศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดตามข่าวสารและการประกาศเพ่ิมเติมได้ที่  
Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายวิชัย  หาญพลาชัย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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(ฉบับแก้ไข) 
ก าหนดการในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับที ่ รายละเอียด วัน – เวลา หมายเหต ุ
1. จ าหน่ายคู่มือระเบียบการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 ราคาชุดละ 100.- บาท 

2. ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร วันท่ี 18 - 29 มีนาคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

ระดับ ปวส.ช าระค่าสมัคร คนละ 100.- บาท  

3. วันสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน ณ วันสมัครสอบ สอบข้อเขียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4. วันประกาศผลสอบ และรับรายงานตัว วันท่ี 1 เมษายน 2562 ระดับ ปวส. เวลา 13.00 – 15.00 น. 

5. ช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสวัสดิการ วันท่ี 2 - 3 เมษายน 2562  ธนาคารกรุงไทย จ ากัดมหาชน ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

6. วันมอบตัว ระดับ ปวส. วันท่ี 4 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 –  11.00 น. 

*เตรียมเอกสารให้พร้อม 
 

7. ปฐมนิเทศและอบรมพิเศษก่อนเข้าเรียน แจ้งให้ทราบในเอกสารมอบตัว แบ่งเป็นรุ่น รายละเอียดจะแจ้งในวันมอบตัว 
 

    หมายเหต ุ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวทิยาลัยฯ 
 

  ให้ติดตามได้จาก http://www.tatc.ac.th
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