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วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

เรื่อง รายละเอียด การรับสมัครนักศึกษาใหม่   
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  จ านวน 2 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดรับระบบปกติ (ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี) หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนทั้งระบบปกติและทวิภาคี(ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี) ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

 
1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี) 

1.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดรับเฉพาะระบบปกติ  
1.2 ประเภทวิชาและสาขาที่เปิดสอน 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาดังนี้ 
1.2.1  สาขาวิชาการบัญชี 
1.2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.2.3  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.2.4  สาขาวิชาการตลาด 

                     1.2.5  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
               1.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีผู้ปกครองไม่เป็นข้าราชการ ภาคเรียนละ 5,771 บาท 
1.3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ    ภาคเรียนละ 3,187 บาท 
1.3.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา        ภาคเรียนละ 1,000 บาท 

หมายเหตุ   
           1)  บุตรข้าราชการ เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ภาคเรียนละ 2,584.75 บาท 

 2)  ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  เนื่องจากเป็น   
     สาขาวิชาเฉพาะ จึงต้องระบุสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ณ วันที่มอบตัว  (รับจ านวนจ ากัด) 

 
2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  (ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี) 

2.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดรับท้ังระบบปกติ และระบบทวิภาคี  
     (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) 
2.2 ระบบปกติ ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เปิดสอน  

2.2.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ เปิดสอนประเภทวิชา 
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาดังนี้ 

2.2.1.1 สาขาวิชาการบัญชี      
2.2.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
2.2.1.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ     
2.2.1.4 สาขาวิชาการตลาด    



2 

 

  2.2.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ เปิดสอนประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

2.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ รายละเอียด 
แต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

2.3.1  สาขาวิชาการบัญชี     ภาคเรียนละ  10,235  บาท 
2.3.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ภาคเรียนละ  10,735  บาท 
2.3.3  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ   ภาคเรียนละ  10,235  บาท 
2.3.4  สาขาวิชาการตลาด     ภาคเรียนละ  10,235  บาท 
2.3.5  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)    ภาคเรียนละ  17,235  บาท 

หมายเหตุ  บุตรข้าราชการ เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ภาคเรียนละ 3,627 บาท 
2.4 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ระบบทวิภาคี (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา)  

(ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี) 
    ระบบทวิภาคี (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชา ดังนี้ 
2.4.1  สาขาวิชาการตลาด 

                     2.4.2  สาขาวิชาการโรงแรม 
                     2.4.3  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
                     2.4.4  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
  2.4.5  สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

      2.5  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี  
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ, 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ดังนี้ 
 ปีการศึกษาท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  10,235  บาท 
 ปีการศึกษาที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา    9,835  บาท 
 ปีการศึกษาที่ 1  ภาคเรียนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  3,528  บาท 
 ปีการศึกษาที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  6,535  บาท 
 ปีการศึกษาที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  6,535  บาท 
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ดังนี้ 

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  15,035 บาท  
ปีการศึกษาที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  15,035 บาท  

      ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 3  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   3,528   บาท 
 ปีการศึกษาที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,535   บาท 
 ปีการศึกษาที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,535   บาท 
หมายเหตุ  บุตรข้าราชการ เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ภาคเรียนละ 3,627 บาท 
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         3.  จุดเด่นของระบบทวิภาคี (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) 
  3.1 จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อยกว่าภาคปกติ 
  3.2 เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง 
  3.3 ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ 
  3.4 เรียนไปด้วยท างานไปด้วย และสามารถท างานได้ต่อเนื่องหลังจบการศึกษา 
 

 4.  สถานประกอบการที่เข้าร่วม MOU จัดการศึกษากับวิทยาลัย มีดังนี้ 
4.1  บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จ ากัด ร่วมจัดการศึกษา สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา                

การจัดการธุรกิจค้าปลีก รับเฉพาะนักศึกษาหญิง จ านวนนักศึกษา 10 คน โดยมีสวัสดิการให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
        -  ค่าตอบแทน  10,000-14,000 บาท/เดือน 

 -  สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่ารถ ค่าอาหาร  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเครื่องแบบ 
สิทธิ์ประกันสังคม  โบนัส    

4.2 บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพารท์เมนท์สโตร์ จ ากัด ร่วมจัดการศึกษา สาขาวิชาการตลาด และ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยมีสวัสดิการให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

 -  ค่าตอบแทน  7,500-10,000 บาท/เดือน 
 -  สวัสดิการ ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าคอมมิชชั่น  ค่าที่พัก  เครื่องแบบท างาน  ค่าประกันอุบัติเหตุ  

ค่ารักษาพยาบาล  ทุนการศึกษา โบนัส 
  4.3 โรงแรม THE  GREENERY RESORT  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมาร่วมจัด
การศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ โดยมีสวัสดิการให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
 -  ค่าตอบแทน  2,000  บาท/เดือน 
 -  สวัสดิการ  หอพัก  อาหาร 3 มื้อ  เครื่องแบบท างาน  

4.4  โรงแรม เอวันเดอะรอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดการศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม   
และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ โดยมีสวัสดิการให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
 -  ค่าตอบแทน  4,500  บาท/เดือน 
 -  สวัสดิการ หอพัก  อาหาร  เครื่องแบบท างาน  

4.5  โรงแรม คีรีมายากอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ร่วมจัดการศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ โดยมีสวัสดิการให้กับนักศึกษาดังนี้ 
 -  ค่าตอบแทน  2,000  บาท/เดือน 
 -  สวัสดิการ หอพัก  เครื่องแบบท างาน  รถรับส่ง    

4.6  บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดการศึกษา สาขา 
ร่วมจัดการศึกษา สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล โดยมีสวัสดิการให้กับนักศึกษาดังนี้ 
 -  ค่าตอบแทนวันละ 200  บาท เป็นเงิน 5,600 บาท/เดือน 
 -  สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงพิเศษ กรณีออกปฏิบัติงานนอกสถานที่วันละ 308 บาท 
 -  สวัสดิการ หอพัก และวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ 
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หากสถานประกอบการรับเข้าท างาน จะได้รับสวัสดิการดังนี้    
 -  ค่าตอบแทนเริ่มต้น 13,000 บาท/เดือน 
 -  สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงพิเศษปฏิบัติงานนอกสถานที่วันละ 308 บาท 
 -  สวัสดิการ หอพัก ประกันสังคม โปนัสประจ าปี และวันหยุด 1วัน /สัปดาห์ 
 
         5. การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับ ปวช. 

      5.1 วิทยาลัยให้ทุนการศึกษานักศึกษาโรงเรียน ละ 5 ทุน 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนในเขตบริการวิทยาลัยทุกสังกัด ที่ม ี  

ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ขอรับทุนการศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกจากครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน เพ่ือศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน    เพียงภาคเรียนละ 
1,000 บาท ตลอดหลักสูตร  กระทั่งส าเร็จการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (ระยะเวลา 3 ปี 
การศึกษาหรือ 6 ภาคเรียน) 

   5.2 วิทยาลัยให้ทุนการศึกษาชุมชนละ 5 ทุน 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อาศัยอยู่ ใน 36 ชุมชน ในเขตบริการ

วิทยาลัยที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ขอรับทุนการศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกจากประธานชุมชนแต่ละชุมชน เพ่ือ
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน เพียงภาคเรียน
ละ 1,000 บาท ตลอดหลักสูตร กระทั่งส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ระยะเวลา 3 ปี 
การศึกษาหรือ 6 ภาคเรียน) 

5.3 วิทยาลัยให้ทุนการศึกษาโรงเรียนในเครือคาทอลิก 
  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมณฑล
นครราชสีมา ที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ขอรับทุนการศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อศึกษา
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน เพียงภาคเรียนละ 
1,000 บาท ตลอดหลักสูตร กระท่ังส าเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา
หรือ 6 ภาคเรียน) 
 5.4  วิทยาลัยให้ทุนการศึกษานักเรียนที่มาฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่วิทยาลัย 
  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนที่พานักเรียนมาดูการจัดการเรียนการ
สอนที่วิทยาลัย นักเรียนมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ขอรับทุนการศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
เพ่ือศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน เพียงภาค
เรียนละ 1,000 บาท ตลอดหลักสูตร กระทั่งส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (ระยะเวลา 3 ปี 
การศึกษาหรือ 6 ภาคเรียน) 

   
          6. การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา  
     6.1 กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมอบตัวเข้าใหม่  มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป                         
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % และหากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป ติดต่อกันทุกภาคเรียน                         
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา แต่หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75 จะถูกตัด
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนนั้นเป็นต้นไป  
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     6.2 กรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้น ปวส. 1 ทุกคน ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% (เฉพาะภาคเรียนแรก) ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ตั้งแต่ภาคเรียนที่  2 ติดต่อกันทุกภาคเรียน                         
ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา แต่หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75 จะถูกตัดส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่
ภาคเรียนนั้นเป็นต้นไป   
หมายเหตุ   

1)  กรณีนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาจะไม่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
          2)  กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมอบตัวเข้าใหม่จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาใน               
ภาคเรียนที่ 1 เมื่อการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยในใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง (ปพ. 1, รบ. 1) และ การ
ขออนุมัติให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วเสร็จ ซึ่งวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาและแจ้งการรับส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว 

3)  กรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น ปวส. 1 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 เมื่อการตรวจสอบใบระเบียนแสดงผลการ
เรียนฉบับจริง (ปพ. 1) และการขออนุมัติให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วเสร็จ ซึ่งวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ
นักศึกษาและแจ้งการรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว 
          4) กรณีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป ติดต่อกันทุกภาคเรียน                         
ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา  ด าเนินการขอส่วนลดโดยเขียนค าร้องขอรับส่วนลดที่ห้องทะเบียน  

- ภาคเรียนที่ 1 ไม่เกิน วันที่ 30 มิถุนายน ของปีการศึกษา 
- ภาคเรียนที่ 2 ไม่เกิน วันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 
 

 

7. สวัสดิการส าหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1-3  
       7.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล             ปีการศึกษาละ            15,740 บาท 
       7.2 เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย  
  7.2.1 ค่าหนังสือ     ภาคเรียนละ  (500)   1,000 บาท 
  7.2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน    ภาคเรียนละ    230 บาท 
  7.2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ภาคเรียนละ      475 บาท 
  7.2.4 ค่าเครื่องแบบนักศึกษา        ปีการศึกษาละ     900 บาท 
 7.3 เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษาละ 1,000 บาท 
 
          8. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
               8.1 นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รายใหม่ ระดับ ปวช. สามารถกู้ส่วนของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จ านวน 2,000 บาท/ภาคเรียน และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท 
    8.2 นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา รายใหม่ ระดับ ปวส. สามารถกู้ส่วนของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จ านวน 6,000 บาท/ภาคเรียน และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท 
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           9. ชุดนักศึกษา 
 9.1 ชุดนักศึกษาชาย  1 ชุด   ราคา  1,310  บาท  ประกอบด้วย  

เสื้อขาว, กางเกง, เสื้อก๊ัก, เนคไทด์, เข็มสถาบัน, เข็มขัด (นักศึกษาชาย), ป้ายแขวนบัตร  
 9.2 ชุดนักศึกษาหญิง  1 ชุด   ราคา  1,160  บาท  ประกอบด้วย  

เสื้อขาว, กระโปรง, เสื้อกั๊ก, เนคไทด์, เข็มสถาบัน, ป้ายแขวนบัตร  
 9.3 ชุดพละ 1 ชุด  ราคา  520 บาท ประกอบด้วย  
            เสื้อพละ, กางเกงพละ  
 

 10. รายละเอียดหอพักใกล้บริเวณวิทยาลัย 
    10.1 หอพัก STAR PLACE (สตาร์เพลส) (ใกล้บ้านพักคนชรานครราชสีมา) 
                   เบอร์โทรศัพท์ 082-8740929 
  10.1.1  ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 2,600-2,800 บาท/เดือน 
  10.1.2  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,500  บาท/เดือน 
    10.2 หอพัก ปิยะบุญ (ใกล้ซอยหน้าโรงพยาบาลค่าย)  เบอร์โทรศัพท์ 044-257910 
  10.2.1 ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 2,700  บาท/เดือน   
  8.2.2  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,500  บาท/เดือน 
   10.3 หอพัก แมงปอ (ใกล้โรงพยาบาลค่าย)   เบอร์โทรศัพท์ 093-5264816 
  10.3.1 ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 2,500  บาท/เดือน   
  10.3.2  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,500  บาท/เดือน 

      10.4 หอพัก สุวรรณฉัตร เพลส (ใกล้โรงพยาบาลค่าย) 
        เบอร์โทรศัพท์ 044-275926,081-9763503 

  10.4.1  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,500  บาท/เดือน 
   10.5 หอพัก วินิจ อพาร์ทเมนท์  (ใกล้คลินิกหมอวิชัย)  เบอร์โทรศัพท์ 081-8786746 
  10.5.1  ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 2,300-2,500 บาท/เดือน 
  10.5.2  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,000  บาท/เดือน 
   10.6 หอพัก รัชดากร  แมนชั่น  (ใกล้ส านักงานประกันสังคม)  
                  เบอร์โทรศัพท์ 044-274444, 085-8580303 
  10.6.1  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 4,000-4,500 บาท/เดือน 

   10.7 หอพัก  บ้านบุญดี (ใกล้โรงแรมดิแอร์พอร์ต)  เบอร์โทรศัพท์ 044-275817, 089-7178381 
10.7.1  ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 4,000  บาท/เดือน แบบเหมาจ่าย 

  10.7.2  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 6,000  บาท/เดือน แบบเหมาจ่าย 
10.7.1  ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 2,500  บาท/เดือน แบบรายเดือน 

  10.7.2  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,000  บาท/เดือน แบบรายเดือน 
   10.8 หอพัก ศิริพร เพลส  (ซอยเสาสูงหนองไผ่ล้อม) เบอร์โทรศัพท์  085-3568745 
  10.8.1  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 4,500  บาท/เดือน 
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   10.9 หอพัก ไดอาน่า เพลส  (แยกร้านหมอยาซอย 14)  
                  เบอร์โทรศัพท์ 044-273301, 089190909 
  10.9.1  ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,300  บาท/เดือน 
    10.10 หอพัก สีน้ าเงิน  (ใกล้บ้านพักโรงพยาบาลค่าย)  เบอร์โทรศัพท์ 087-2585586 
  10.10.1 ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 2,500-3,000 บาท/เดือน 
  10.10.2 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,500-4,000 บาท/เดือน 
   10.11 หอพัก พีพีเพลส  (ใกล้โรงแรมสีมาธานี) เบอร์โทรศัพท์ 086-7181739 
  10.11.1 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,900  บาท/เดือน 
   10.12 หอพัก Connect Apartment (ซอยเดชอุดม 14 ถนนร่วมเริงไชย)  
                  เบอร์โทรศัพท์ 044-353818, 094-2615111 
  10.12.1 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 4,500-13,000 บาท/เดือน 
         10.13 หอพักสามพี่น้อง (ซอย14 ถนนเดชอุดม)  เบอร์โทร 044-958540, 083-7484893 
  10.13.1 ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 2,500  บาท/เดือน 
  10.13.2 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,500  บาท/เดือน 
         10.14 หอพักเจไอเพลส  (ซอยเสาสูง ถนนเดชอุดม)  เบอร์โทร 044-275236-8 
           10.14.1 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,500  บาท/เดือน 
                10.15 หอพักวิมลชัย (ซอยทางเขา้MBAC)  เบอร์โทร 082-8740929, 081-9559589 
  10.15.1 ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 2,500  บาท/เดือน 
  10.15.2 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,000  บาท/เดือน 
        10.16 หอพักDY แมนชั่น (ซอยข้างสรรพสามิตร-บุ่ง)  เบอร์โทร 086-8666602 
  10.16.1 ห้องพักแบบพัดลม  ราคา 4,000  บาท/เดือน 
  10.16.2 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 5,000  บาท/เดือน 
               10.17 หอกันตพัฒน์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  (ซอยหลังโลตัส ซอยกิ่งสวายเรียง) 
                 เบอร์โทร 086-4653355,044-2552220 
  10.17.1 หอ้งพักแบบติดแอร์  ราคา 5,500-18,000 บาท/เดือน 
        10.18 หอพัก mataHouse บ้านคุณแม่ (ซอยบุญเรือง 13 ถ.สืบสิริ)  
                 เบอร์โทร 089-8937443,044-353491 
  10.18.1 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,000-3,500 บาท/เดือน 
        10.19 หอพัก BEN Sj (ซอยถนนมุขมนตรี5) เบอร์โทร 081-55974963491 
  10.19.1 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 3,500  บาท/เดือน 

        10.20 หอพัก The Living Place Apartment (ซอยสืบสิริ) เบอร์โทร 081-2667232 

                 081-0677997,044-205101 
  10.19.1 ห้องพักแบบติดแอร์  ราคา 5,000-12,000 บาท/เดือน 
 
 
 



8 

 

 
 11. ทีมงานแนะแนวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
  11.1 นายสมเกียรติ  ชินโคตร รองผู้อ านวยการ   เบอรโ์ทรศัพท์ 081-7251119 
  11.2  ดร.สมยศ  ชิณโคตร    รองผู้อ านวยการ  เบอรโ์ทรศัพท์ 089-7172640 
  11.3  นางสาวอุไรวรรณ  คงสิม บุคลากรทางการศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์ 080-1531779 
  11.4  นางสาวปรียาภรณ์  ยุ้งศิริ บุคลากรทางการศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์ 089-5313011 
 
     12. ขั้นตอนการรับสมัคร และลงทะเบียนระบบทวิภาคี 
  12.1  แนะแนวและให้ค าแนะน าการสมัครเรียน 
  12.2  ตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร 

   12.3  กรอกข้อมูลในระบบโปรแกรม MAS SCHOOL และออกใบเสร็จ 
  12.4  ลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนเพ่ือน าส่งงานวิชาการ 
 
 13. การปฐมนิเทศผู้ปกครอง เข้าค่าย MBAC สัมพันธ์นักศึกษาใหม่ และวันเดือนปี การเปิดเรียน  
  13.1  การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  
  13.2  การเข้าค่าย MBAC สัมพนัธ์นักศึกษาใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 มีค่าใช้จ่าย 150  บาท 
  13.3  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
 
            14. เอกสารประกอบการรับสมัครเรียน 
  14.1 ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) ฉบับจริง พร้อมส าเนา    จ านวน  1 ฉบับ 
  14.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา) พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
  14.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครอง    อย่างละ 1  ฉบับ 
  14.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมัคร และผู้ปกครอง   อย่างละ 1  ฉบับ 
  14.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว      จ านวน  2  รูป 
  14.6 หนังสือขอรับทุนการศึกษา (กรณีที่ได้รับทุนจากสถาบัน)    จ านวน  1  ฉบับ 
 
 15. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิส าหรับนักศึกษากรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3                  
จาก MBAC เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวส. 1 และ กรณี ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น เข้าศึกษาต่อ                            
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. รายละเอียดเอกสารหน้าต่อไป 
 
 
   
   


