ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทชั้นนา
ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 20 ซอยบางแวก 3 ถนนจรัญ
สนิทวงค์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

การเดินทาง

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นสถานศึกษาของรัฐ

ผ่านถนนบางแวก
รถสองแถว
ผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ สาย 42, 57, 68, 80, 81, 108, 146,
157, 169, 175, ปอ.157,ปอ.80,
ปอ.91, ปอ.171,ปอ.509, ปอ.542,
ปอพ.10
ผ่านถนนราชพฤกษ์ สาย 89, 710, 751
รถสายต่างจังหวัดที่ ผ่านสายใต้เดิม ทุก สาย รถไฟฟ้า สายวงเวียนใหญ่
และรถไฟฟ้าสาย จรัญสนิทวงค์ ซอย13

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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การจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมี
สมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับเทคโนโลยี ด้าน
การตลาด สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมใน
การทางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชี พ อิ ส ระ พั ฒ นา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเป็นการ
จั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร และสถานประกอบการที่ได้ลงนามบั นทึ ก
ความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการศึกษา





ใช้เวลาการศึกษา 2 ปี
ภาคค่า และภาคพิเศษ
วันเสาร์ – อาทิตย์
หรือตามความต้องการของสถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

B.Tech. (Marketing)

คุณสมบัติผู้สมัคร

B.Tech. (Marketing)

การลงทะเบียนเรียน

 สาเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้ น สู ง
(ปวส.) สาขาวิชาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรค
ร้ า ยแรงหรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา
 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานครกาหนด

 การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนภาคละ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่
ละภาคเรียนปกติ
 การลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ เต็ ม เวลา ให้ ลงทะเบี ย นเรี ย น
ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในแต่ละภาคเรียนปกติ
 การเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน ได้ ไม่เกิน
9 หน่วยกิต

หลักฐานประกอบการสมัคร

ทุนการศึกษา

 ใบสมัครของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 ส าเนาใบทะเบี ย นแสดงผลการเรี ย น รั บ รองส าเนา
ถูกต้อง 3 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง 3 ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด
1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)จานวน 2 รูป
 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาด (ต่อ เนื่ อง) มี สิท ธิ์
ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบั ติการ และการจัดทาวิจัยความต้องการกาลัง คน
อาชี ว ศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการแรงงานของ
ตลาดแรงงาน ทางสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
พิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา

 ภาคการศึกษาละ 10,300 บาท
 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
ประกาศของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
www.panitthon.ac.th

www.panitthon.ac.th

www.panitthon.ac.th

