
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (พาณิชย์นอก) โทร.035-335873 
รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขาวิชาช่างยนต ์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมอีายุไม่เกิน 25 ปีในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 

หลักฐานการสมัคร 
 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ท่ีมีชื่อผู้ปกครอง บิดา-มารดา 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ผู้เรียนและบิดา – มารดา (อย่างละ 2 ฉบับ) 
 ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา (น ามาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม เป็นต้นไป) 
 ส าเนาหลักฐานการเปลีย่นช่ือ – สกุล ของตนเองและบิดา มารดา (ถ้ามี) 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช. เฉพาะนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2563 
วันมอบตัวงวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

1 ม.ค. - 28 ก.พ. 1 - 31 มี.ค. 1 - 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         

สาขาวิชา  รวมช าระเต็ม
ค่าธรรมเนียมอ่ืน

เพ่ือบริการการศึกษา

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

 
 

หมายเหตุ   1. อัตราค่าธรรมเนยีมที่เรียกเก็บตามตารางได้หักเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว 
- ปวช. พณิชยการ รัฐบาลอุดหนุน 7,535.25 บาท/ภาคเรียน 
- ปวช. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ รัฐบาลอุดหนุน 8,515.75 บาท / ภาคเรียน 
ถ้าช าระเงินเต็มตามจ านวนภายใน 21 เมษายน จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม 20% 
(หยุด 13 – 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์) 
♪  พณิชยการทุกสาขาส่วนลด 1,357 บาท ช าระ 5,427.75 บาท 
♪  อุตสาหกรรมและสารสนเทศส่วนลด 1,419 บาท ช าระ 5,676.50 บาท  

2. รัฐบาลสนับสนุนเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างคุณภาพ เป็นคา่ใช้จ่ายดังนี ้
1. หนังสือเรียน   
2. อุปกรณ์การเรียน   
3. เครื่องแบบนักเรยีนปีละ 900 บาท วิทยาลัยฯ จัดเครื่องแบบนักศึกษาระดับ ปวช. ปีท่ี 1 จ านวน  2 ชุด โดยได้หักเงิน 900 

บาทไว้แล้ว ผู้ปกครองจ่ายเพิ่มส่วนท่ีขาด  
- พณิชยการและสารสนเทศ ชายและหญิงเพิ่มเสื้อสูท 1 ตัว  1,250 บาท 
- พณิชยการและสารสนเทศ เพิ่ม 1,080 บาท ชุดพละ 540 บาท รวม 1,620 บาท 
- ช่างอุตสาหกรรม ชายและหญิงเพิม่ 900 บาท ชุดพละ 540 บาท รวม 1,440 บาท 

4. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อบริการการศกึษา หมายถึง ค่ากิจกรรมชมรม คา่บ ารุงห้องสมุด คา่ประกันอุบตัิเหตุรายปี ค่าปฐมนิเทศ 

(เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่) ค่าประกนัของเสียหาย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าบัตรนักเรียน ค่าคู่มือนักเรยีน ค่าเรียนเสริม
ภาษาต่างประเทศ ค่าห้องเรยีนปรบัอากาศ ค่าติดต่อสื่อสารและค่าตรวจสุขภาพ ยกเว้น ค่าวัสดฝุึกวิชาโครงการ 

3. ก าหนดการปฐมนิเทศวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 
- นักศึกษาและผู้ปกครองมารายงานตัวเวลา 07.30 น. – 8.00 น. ณ อาคาร 2 แต่งกายชุดพละของวิทยาลัย 
- เปิดเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

วิทยาลัยฯ 035 335873 
ประชาสัมพันธ์ กด 0, วิชาการ กด 132, ทะเบียน – การเงิน กด 107 

แนะแนว/อ.นวดล กระแสศัพย์ 082 - 19549355  



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (พาณิชย์นอก) โทร.035-335873 
รับสมัครนักศึกษา ปวส. ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญช ี
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ประเภทวิชา อตุสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง) 
- สาขาวิชาไฟฟา้ (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 
- สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนกิส์อุตสาหกรรม) 
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเคร่ืองมือกล) 

คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 
- รับผู้จบ ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หลักฐานการสมัคร 

 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้ปกครอง บิดา-มารดา 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เรียนและบิดา-มารดา (อย่างละ 2 ฉบับ) 

 ส าเนาแสดงวุฒกิารศึกษา (น ามาใหภ้ายหลังได้ ตั้งแตว่ันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป) 

 ส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกลุ ของตนเองและบิดา มารดา (ถ้าม)ี 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และตารางการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันมอบตัวงวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4

1 ม.ค. - 28 ก.พ. 1 - 31 มี.ค. 1 - 30 เม.ย. 1 - 15 พ.ค.

บริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา) 12,500.00              5,000.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          

อุตสาหกรรม (ทุกสาขาวิชา) 15,000.00              5,000.00          3,500.00          3,250.00          3,250.00          

เทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000.00              5,000.00          3,500.00          3,250.00          3,250.00          

ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 30,000.00              7,500.00          7,500.00          7,500.00          7,500.00          

สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (ช าระเต็ม)

 
 

หมายเหตุ   1. นักศึกษาจบจากสถาบันอื่นมอบตัวช าระค่าธรรมเนียมเต็มภายใน 30 เมษายน 2563 จะได้ส่วนลดเป็นเงิน 2,000 บาท 
2. เฉพาะนักศึกษาของวิทยาลัยท่ีจบปีการศึกษา 2562 เรียนต่อ ปวส. ได้ส่วนลดเป็นเงิน 2,000 บาท และฟรีชุดพละ จ านวน 1 ชุด 
3. หยุดสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 2563 
4. เครื่องแบบนักศึกษา / ชุดพละศึกษา 

- บริหารธุรกิจ, สารสนเทศ ชายและหญิง  เป็นเงิน  3,330  บาท 
(เสื้อ 2 ตัว กระโปรงหรือกางเกง 2 ตัว เน็คไทด์ 1 เส้น รวมเสื้อสูท 1 ตัว)   

- อุตสาหกรรม เสื้อ 2 ตัว เป็นเงิน  1,040 บาท 
- ชุดพละ ชุดละ เป็นเงิน  540 บาท  

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังน้ี “ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศ ค่าห้องเรียน
ปรับอากาศ ค่าปฐมนิเทศ (เฉพาะนักศึกษาใหม่) ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าคู่มือนักศึกษา ค่าบัตรนักศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าวัสดุฝึก              
ค่ากิจกรรมชมรม ค่าติดต่อสื่อสาร และค่าตรวจสุขภาพ” ยกเว้น การจัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้  และประสบการณ์ วัสดุฝึกวิชา
โครงการ 

6. ก าหนดการปฐมนิเทศวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 
- นักศึกษาและผู้ปกครองมารายงานตัวเวลา 07.30 น. – 8.00 น. ณ อาคาร 2 แต่งกายชุดพละของวิทยาลัย 
- เปิดเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

 

วิทยาลัยฯ 035 335873 
ประชาสัมพันธ์ กด 0, วิชาการ กด 132, ทะเบียน – การเงิน กด 107 

แนะแนว/อ.นวดล กระแสศัพย์ 082 - 19549355 


