
 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรยีนรับทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง(ปวส.) ปกีารศึกษา 25๖๑   
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสตูล 

______________________ 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้จัดสรรทุนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ ให้นักเรียนกลุ่มพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนต่อสายอาชีพในเขต
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ                  
อ าเภอนาทวี  อ าเภอเทพา  อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอสะเดา)และจังหวัดสตูล เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้จัดสรรทุน
อาชีวศึกษาแก่นักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 
ดังนี ้
  ๑.  ประเภททุนการศึกษา  
   ๑.๑  ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
          ก าหนดให้มีทุนการศึกษา ๑  ประเภท รวมทุน ๖  ทุน  ดังนี ้
          ๑.๑.๑ ทุนประเภทเดินทางไปกลับ จ านวน ๖  ทุนๆละ ๒๙,๐๐๐  บาท ต่อปี 
   ๑.๒  ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
          ก าหนดให้มีทุนการศึกษา ๒  ประเภท รวมทุน ๓  ทุน  ดังนี ้
          ๑.๒.๑ ทุนประเภทท่ัวไป(จบ ปวช.)จ านวน ๒  ทุนๆละ ๔๐,๐๐๐  บาท ต่อปี 
          ๑.๒.๒ ทุนประเภทท่ัวไป(จบ ม.๖) จ านวน ๑  ทุนๆละ ๔๐,๐๐๐  บาท ต่อปี 
 

ระดับชั้น/ประเภททุน จ านวนทุน 
ปวช./เดินทางไป-กลับ ๖ 
ปวส./ ท่ัวไป (จบ ปวช.) ๒ 
ปวส./ ท่ัวไป (จบ ม.๖) ๑ 

 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  ดังน้ี 
   ๒.๑  ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ดังน้ี 
          ๒.๑.๑  ต้องมี ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย               
จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ  อ าเภอนาทวี  อ าเภอเทพา  
อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอสะเดาและจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร 
          ๒.๑.๒  ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบทุนต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนสุดท้าย ในสถานศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสตูล  
          ๒.๑.๓  มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘  ปี  
          ๒.๑.๔  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
          ๒.๑.๕  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอัน
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
          ๒.๑.๖  มีความตั้งใจทีจ่ะเรียนสายอาชีพ 

/๒.๑.๗  มีเจตคติที่ดี … 
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          ๒.๑.๗  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีใจรักในงาน
บริการ 
          ๒.๑.๘  มีสุภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึก 
          ๒.๑.๙  ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวหรือติดยาเสพติด 
          ๒.๑.๑๐มีผู้ค้ าประกันสัญญาขอรับทุน 
          ๒.๑.๑๑หากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือเป็นบุตร   หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ได้รับผลกระทบ  จะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ 

   ๒.๒  ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ดังน้ี 
                    ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบทุนประเภททั่วไป (จบ ปวช.) และทุนประเภททั่วไป (จบ ม.๖) ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
          ๒.๒.๑  ต้องมี ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย               
จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ  อ าเภอนาทวี  อ าเภอเทพา  
อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอสะเดาและจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร 
          ๒.๒.๒  ผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบทุน ก าลังศกึษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนสุดท้าย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนสุดท้าย หรือเทียบเท่า 
          ๒.๒.๓  บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
          ๒.๒.๔  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๒๕  ขึ้นไป 
          ๒.๒.๕  มีอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๐  ปี  
          ๒.๒.๖  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
          ๒.๒.๗  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอัน
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
          ๒.๒.๘  มีความตั้งใจทีจ่ะเรียนสายอาชีพ 
          ๒.๒.๙  มีสุภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึก 
          ๒.๒.๑๐มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีใจรักในงาน
บริการ 
          ๒.๒.๑๑ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวหรือติดยาเสพติด 
          ๒.๒.๑๒มีผู้ค้ าประกันสัญญาขอรับทุน 
          ๒.๒.๑๓หากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือเป็นบุตร   หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ได้รับผลกระทบ  จะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ 

  ๓.  การรับสมัครสอบ 
   ๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุน ดูรายละเอียด พร้อมทั้งสามารถขอรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
สมัครขอรับทุนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
   ๓.๒  ก าหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 
          ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ในระหว่างวันที่ 
๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)               
ณ  ห้องทะเบียน  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
   ๓.๓  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 
          ๑)  ส าเนาใบรับรองการศึกษาหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษา หรือ
เทียบเท่า  จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๒)  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน  ๒  รูป 
          ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ผู้สมัครขอรับทุน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครองของผู้สมัครขอรับทุน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
          ๕)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัครขอรับทุน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๖)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองของผู้สมัครทุน จ านวน ๑  ฉบับ   

/๗)  หลักฐานการเปลี่ยน ช่ือ … 



~ 3 ~ 

          ๗)  หลักฐานการเปลี่ยน ช่ือ – สกุล ของผู้สมัครขอรับทุน (ถ้ามี) 
          ๘)  หนังสือรับรองความประพฤติและไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวหรือติดยาเสพติด จากสถานศึกษา 
หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือก านัน หรือนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๙)  ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๑๐)  หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง   
        ๑๑) กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบให้แนบหลักฐานของทางราชการ โดยสถานศึกษา หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือก านัน หรือนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   3.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ ในวันที่ ๒๔ เดือนมกราคม               
พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  วิทยาลัยสารพดัช่างยะลา หรือ www.yalapoly.ac.th   
   ๓.๕  ก าหนดการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑                 
ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา   

  ๔.  เกณฑ์การตัดสิน 
   การตัดสินให้ได้รับทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                     
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จะพิจารณา  ดังนี้ 
   ๑)  ผลรวมสูงสุดของคะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ 
   ๒)  หากผลรวมคะแนนสอบเท่ากัน  จะให้สิทธิ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อน 
   ๓)  จะพิจาณาจากคะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด และ 
   ๔)  หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด ตามล าดับ  

  ๕.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน 
   วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสารพดัช่างยะลา หรือ www.yalapoly.ac.th 

  ๖.  ยืนยันสิทธิ์ 
   ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนต้องน าบิดามารดา หรือผู้ปกครอง มารับทราบข้อสัญญา                    
ในวันท่ี ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

   หากไม่มายืนยันสิทธิ์  ในวัน เวลา ถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกส ารองเข้า
รับทุนแทน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๐ 
 
             

       (นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน)์ 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพดัช่างยะลา 

http://www.yalapoly.ac.th/
http://www.yalapoly.ac.th/

