วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (พาณิชยนอก) โทร.035-335873
รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2564
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชางกลโรงงาน
- สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาชางยนต

คุณสมบัติของผูสมัคร
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา และมีอายุไมเกิน 25 ปในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
หลักฐานการสมัคร
 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
 สําเนาทะเบียนบานผูเรียน จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูเรียน และ บิดา – มารดา (อยางละ 1 ฉบับ)
 สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
 สําเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ – สกุล ของตนเองและบิดา มารดา (ถามี)
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช. เฉพาะนักศึกษาเขาใหมป 2564
รายการ
คาธรรมเนียมการเรียน 1/2564

พาณิชย
ชาย
หญิง
2,584.75 2,584.75

ปวช.
ชาย
2,895.50

IT

ชางฯ

หญิง
2,895.50

2,895.50

คาธรรมเนียมอื่น

4,650

4,650

4,650

4,650

4,650

คาชุดพละศึกษา

540

540

540

540

540

คาชุดนักศึกษา 2 ชุด+เน็คไท 1 เสน (พาณิชยกรรม ชาย)+เสื้อสูท 1 ตัว

2,330

-

2,330

-

-

คาชุดนักศึกษา 2 ชุด+เน็คไท 1 เสน (พาณิชยกรรม หญิง)+เสื้อสูท 1 ตัว

-

2,330

-

2,330

-

คาชุดนักศึกษา 2 ชุด (ชางอุตสาหกรรมชาย,หญิง)

-

-

-

-

900

รวมทั้งสิ้น

10,104.75 10,104.75 10,415.50 10,415.50 8,985.50

มอบตัว 1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 มอบตัว รับสวนลด 2,000 บาท ***

8,104.75 8,104.75 8,415.50 8,415.50 6,985.50

มอบตัว 1 - 31 มี.ค. 64 มอบตัว รับสวนลด 1,000 บาท **

9,104.75

9,104.75

9,415.50 9,415.50 7,985.50

มอบตัว 1 - 30 เม.ย. 64 มอบตัว รับสวนลด 500 บาท *

9,604.75

9,604.75

9,915.50 9,915.50 8,485.50

หมายเหตุ

1. อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามตารางไดหักเงินชวยเหลือจากรัฐบาลแลว
2. รัฐบาลสนับสนุนเงินเรียนฟรี 15 ปอยางคุณภาพ เปนคาใชจายดังนี้
1. หนังสือเรียน
2. อุปกรณการเรียน
3. เครื่องแบบนักเรียนปละ 900 บาท วิทยาลัยฯ จัดเครื่องแบบนักศึกษาระดับ ปวช. ปที่ 1 จํานวน 2 ชุด โดยไดหักเงิน
900 บาทไวแลว
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. คาธรรมเนียมอื่น เพื่อบริการการศึกษา หมายถึง คากิจกรรมเสริมพิเศษ คาบํารุงหองสมุด คาประกันอุบัติเหตุรายป คา
ปฐมนิเทศ (เฉพาะนักเรียนเขาใหม) คาประกันของเสียหาย คาบริการสารสนเทศ คาบัตรนักเรียน คาคูมือนักเรียน คาเรียน
เสริมภาษาตางประเทศ คาหองเรียนปรับอากาศ คาติดตอสื่อสารและคาตรวจสุขภาพ ยกเวน คาวัสดุฝกวิชาโครงการ
- เปดเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยฯ 035 335873
ประชาสัมพันธ กด 0, วิชาการ กด 132, ทะเบียน – การเงิน กด 107
แนะแนว/อ.นวดล กระแสศัพย 082 - 1549355

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (พาณิชยนอก) โทร.035-335873
รับสมัครนักศึกษา ปวส. ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2564
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นักพัฒนาคอมพิวเตอรกราฟฟก
- สาขาวิชาการตลาด (ธุรกิจการคาสมัยใหม)
เกมและแอนิเมชัน)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต และสาขางานเทคนิคยานยนตไฟฟา)
- สาขาวิชาไฟฟา (สาขางานไฟฟากําลัง)
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)
- สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบํารุงระบบราง (สาขางานซอมบํารุงทางวิ่งรถไฟ และสาขางานซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม)
คุณสมบัติของผูสมัคร
- รับผูจบ ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
(ผูจบ ปวช. และศึกษาตอไมตรงสาขาวิชาที่เรียนจบมา ตองเขาเรียนหลักสูตร ม.6)
หลักฐานการสมัคร
 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
 สําเนาทะเบียนบานผูเรียน จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูเรียน และ บิดา – มารดา (อยางละ 1 ฉบับ)
 สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของตนเองและบิดา มารดา (ถามี)
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวส. เฉพาะนักศึกษาเขาใหมป 2564

รายการ
คาธรรมเนียมการเรียน 1/2564
คาชุดพละศึกษา
คาชุดนักศึกษา 2 ชุด+เน็คไท 1 เสน+สูท 1ตัว (บริหาร, IT ชาย)
คาชุดนักศึกษา 2 ชุด+เน็คไท 1 เสน+สูท 1ตัว (บริหาร, IT หญิง)
เสื้อ ปวส. ชางอุตสาหกรรม ชาย,หญิง
รวมทั้งสิ้น
มอบตัว 1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 มอบตัว รับสวนลด 2,000 บาท ***
มอบตัว 1 - 31 มี.ค. 64 มอบตัว รับสวนลด 1,000 บาท **
มอบตัว 1 - 30 เม.ย. 64 มอบตัว รับสวนลด 500 บาท *
ศิษยเกาพาณิชยนอก จบปการศึกษา 2563 "ลด 2,000 ฟรีชุดพละ"

บริหาร
ชาย
12,500
540
3,330
16,370
14,370
15,370
15,870
13,830

หญิง
12,500
540
3,330
16,370
14,370
15,370
15,870
13,830

ปวส.
ชาย
15,000
540
3,330
18,870
16,870
17,870
18,370
16,330

IT
หญิง
15,000
540
3,330
18,870
16,870
17,870
18,370
16,330

ชางฯ
15,000
540
1,080
16,620
14,620
15,620
16,120
14,080

หมายเหตุ 1. หยุดสงกรานต 13 – 15 เมษายน 2564
2. คาธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ “คาประกันอุบัติเหตุ คาบริการสารสนเทศ คาเรียนเสริมภาษาตางประเทศ คาหองเรียนปรับ
อากาศ คาปฐมนิเทศ (เฉพาะนักศึกษาใหม) คาบํารุงหองสมุด คาคูมือนักศึกษา คาบัตรนักศึกษา คาประกันของเสียหาย คากิจกรรมเสริมพิเศษ
คาติดตอสื่อสาร และคาตรวจสุขภาพ” ยกเวน การจัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความรู และประสบการณ วัสดุฝกวิชาโครงการ
3. ค า ธรรมเนี ย มการเรี ย นปรั บ พื้ น ฐาน สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ บมั ธ ยมปลาย (ม.6) ต อ งชํ า ระเพิ่ ม ในภาคเรี ย นฤดู ร อ น ป 1 และ ป 2
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 16 หนวยกิต หนวยกิตละ 200 สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม 19 หนวยกิต หนวยกิตละ 300
วิทยาลัยฯ 035 335873
ประชาสัมพันธ กด 0, วิชาการ กด 132, ทะเบียน – การเงิน กด 107
แนะแนว/อ.นวดล กระแสศัพย 082 - 1549355

