วิทยาลัยเทคโนโลยีพ ณิชยการอยุธยา (พาณิชยนอก) โทร.035-335873
รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชางกลโรงงาน
- สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาชางยนต

คุณสมบัตขิ องผูส มัคร
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา และมีอายุไมเกิน 25 ปในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
หลักฐานการสมัคร
• รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
• สําเนาทะเบียนบาน ที่มีชื่อผูปกครอง บิดา-มารดา
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูเรียนและบิดา – มารดา (อยางละ 2 ฉบับ)
• สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา (นํามาใหภายหลั งได ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม เปนตนไป)
• สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของตนเองและบิดา มารดา (ถามี)
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช. เฉพาะนักศึกษาเขาใหมป  2561
สาขาวิชา

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมอื่น

การศึกษา

เพื่อบริการการศึกษา

รวมชําระเต็ม

วันมอบตัวงวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

1 - 28 ก.พ.

17 - 31 มี.ค.

17 - 30 เม.ย.

พณิชยการ (ทุกสาขาวิชา)

2,584.75

4,200.00

6,784.75

2,500.00

2,500.00

1,784.75

อุตสาหกรรม (ทุกสาขาวิชา)

2,895.50

4,200.00

7,095.50

2,500.00

2,500.00

2,095.50

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2,895.50

4,200.00

7,095.50

2,500.00

2,500.00

2,095.50

หมายเหตุ 1. อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามตารางไดหักเงินชวยเหลือจากรัฐบาลแลว
- ปวช. พณิชยการ
รัฐบาลอุด หนุน 7,535.25 บาท/ภาคเรียน
- ปวช. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลอุด หนุน 8,515.75 บาท / ภาคเรียน
ถาชําระเงินเต็มตามจํานวนภายใน 17 เมษายน จะไดรับสวนลด 20% (หยุด 13 – 15 เมษายน 2561 วันสงกรานต)
♪ พณิชยการทุกสาขาสวนลด
1,357 บาท ชําระ 5,427.75 บาท
♪ อุตสาหกรรมและสารสนเทศสวนลด
1,419 บาท ชําระ 5,676.50 บาท
2. รัฐบาลสนับสนุนเงินเรียนฟรี 15 ปอยางคุณภาพ เปนคาใชจายดังนี้
1. หนังสือเรียน
2. อุปกรณการเรียน
3. เครื่องแบบนักเรียนปละ 900 บาท วิทยาลัยฯ จัดเครื่องแบบนักศึกษาระดับ ปวช. ปที่ 1 จํานวน 2 ชุด โดยไดหักเงิน 900
บาทไวแลว ผูปกครองจายเพิ่มสวนที่ขาด
- พณิชยการและสารสนเทศ ชายและหญิงเพิ่มเสื้อสูท 1 ตัว 1,250 บาท
- พณิชยการและสารสนเทศ ชายเพิ่ม 1,080 บาท ชุดพละ 540 บาท รวม 1,620 บาท
- พณิชยการและสารสนเทศ หญิงเพิ่ม 1,020 บาท ชุดพละ 540 บาท รวม 1,560 บาท
- ชางอุตสาหกรรม ชายและหญิงเพิ่ม 900 บาท ชุดพละ 540 บาท รวม 1,440 บาท
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
5. คาธรรมเนียมอื่น เพื่อบริการการศึกษา หมายถึง คากิจกรรมชมรม คาบํารุงหองสมุด คาประกันอุบัติเหตุรายป คาปฐมนิเทศ
(เฉพาะนักเรียนเขาใหม) คาประกันของเสียหาย คาบริการอินเตอรเน็ต คาบัตรนักเรียน คาคูมือนักเรียน คาเรียนเสริม
ภาษาตางประเทศ คาหองเรียนปรับอากาศ คาติดตอสื่อสารและคาตรวจสุขภาพ ยกเวน คาวัสดุฝกวิชาโครงการ
6. กําหนดการปฐมนิเทศวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
- นักศึกษาและผูปกครองมารายงานตัวเวลา 07.30 น. – 8.00 น. ณ อาคาร 2 แตงกายชุดพละของวิทยาลัย
- เปดเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยฯ 035 335873
ประชาสัมพันธ กด 0, วิชาการ กด 132, ทะเบียน – การเงิน กด 107
แนะแนว/อ.นวดล กระแสศัพย 082 - 19549355

