
 
 

เอกสารรายละเอียด 
รูปแบบการเรียนการสอนของ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                        

 
 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  

ปีการศึกษา 2561 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ผู้บริหำรงำนร้ำนค้ำ อ่ิมสะดวก   

เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในระบบทวิภำคี  ร่วมกับ             
กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2536 โดยร่วมเปิดหลักสูตร
ทวิภำคี ธุรกิจค้ำปลีก ระดับ ปวช.และ ปวส. กับสถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 
จ ำนวน 27 สถำบัน เพ่ือผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพให้กับองค์กรและสังคมมำโดย
ตลอด 

จวบจนกระทั่งปี พ.ศ.2548 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ได้
ด ำเนินกำรจัดตั้งโรงเรียนอำชีวศึกษำของตัวเองขึ้น ภำยใต้ชื่อ “วิทยำลัย
เทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์” เพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงด้ำนกำรศึกษำทวิภำคี       
อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลักสูตรและสถำนศึกษำ     
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร ด้วยควำมตั้งใจที่จะถ่ำยทอดภูมิควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
ค้ำปลีกท่ีบริษัทฯมีประสบกำรณ์มำอย่ำงยำวนำนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
ให้กับเยำวชนได้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกับควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและ
สำมำรถที่จะแข่งขันได้ในสังคมแรงงำนระดับประเทศ  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
 รับประกันการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาทุกคน  

ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 

ได้เอื้อให้ทางบริษัทฯ และวิทยาลัยฯ สามารถมอบสิทธิพิเศษให้กับนักเรียน 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                    

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

จำกควำมต้องกำรที่สูงขึ้นของนักเรียนและผู้ปกครองในกำรเข้ำศึกษำต่อ    
ที่วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์  ประกอบกับกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของ    
ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น และ ธุรกิจต่ำงๆในเครือฯ ท ำให้ในปี พ.ศ.2549 บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรเปิด “ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์” เพ่ิมเติม
ขึ้นจ ำนวน 20 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยกระจำยอยู่ ในกรุงเทพฯ  10 ศูนย์ และ 
ต่ำงจังหวัด 10 ศูนย์ทั่วประเทศ เปิดสอนระดับ ปวช. สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกร้ำนค้ำ
สะดวกซื้อ 

กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ภำคธุรกิจ ท ำให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมมือกับสมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย จัดตั้งโครงกำรวิทยำลัย
เทคโนโลยีเอกชนเครือข่ำยทวิภำคี ขึ้นในปี พ.ศ.2550 จัดสอนในระดับ ปวช. และ 
ปวส. สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ จนถึงปัจจุบันได้มีวิทยำลัยเทคโนโลยี
เอกชนที่เข้ำร่วมโครงกำรนี้เป็นจ ำนวนกว่ำ 70 แห่งทั่วประเทศ และยังเพ่ิมจ ำนวน
ต่อไปในอนำคต 

ปี พ.ศ.2557 ได้มีควำมร่วมมือกันระหว่ำง  บริษัท ซีพี ออลล์  จ ำกัด 
(มหำชน) กับ คณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ร่วมกัน
ออกแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนลักษณะใหม่น ำกำรเรียนสำยอำชีพมำสู่กำร
เรียนสำยสำมัญ โดยจัดท ำหลักสูตรส ำหรับนักเรียนในระดับ ม.4 – ม.6 หลักสูตร
ธุรกิจค้ำปลีก 2 วุฒิ กล่ำวคือ เมื่อนักเรียนส ำเร็จกำรศึกษำจะได้รับวุฒิ ม.6 และ วุฒิ
ปวช. โดยกำรเรียนเป็นลักษณะทวิภำคี เรียนภำคทฤษฎีในห้องเรียน 3 เดือน สลับ
กับกำรเรียนภำคปฏิบัติที่ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น 3 เดือนจนส ำเร็จกำรศึกษำ พร้อม
กำรรับประกันมีงำนท ำเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ โดยมีโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรทั้งหมดกว่ำ 50 แห่ง ด้วยเงื่อนไขกำรเรียนกำรสอน และผลประโยชน์
สิทธิพิเศษเช่นเดียวกันกับวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ทุกประกำร  

“ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์” และ “สถำนศึกษำในควำมร่วมมือ” ได้จัด
วิธีกำรเรียนกำรสอนในลักษณะกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โดยคณำจำรย์จำก
วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ ถ่ำยทอดออกอำกำศสด พร้อมกันจำกห้องส่งที่
วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ที่จังหวัดนนทบุรี 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

                                                                                         

     วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์ และ
สถำนศึกษำในควำมร่วมมือ เปิดรับนักเรียนใหม่ในช่วงประมำณเดือน
พฤศจิกำยน จนถึงพฤษภำคมของทุกปี นักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 เข้ำศึกษำต่อในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช. ) และ นักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือ ก ำลังศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช. ) หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
( ปวช. ) เข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สำมำรถ
สมัครเรียนได้ในช่วงเวลำดังกล่ำวของทุกปีกำรศึกษำ โดยปรกตินักเรียนจะต้อง
สอบเข้ำเรียนที่วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ ด้วยกำรสอบสัมภำษณ์ จำก
คณำจำรย์ของวิทยำลัยฯ หรือ คณำจำรย์ของสถำนศึกษำในควำมร่วมมือ  

     เนื่องด้วยวิธีกำรเรียนกำรสอนรูปแบบทวิภำคี 100% ลักษณะ Blocked 
Course กล่ำวโดยย่อคือ นักเรียนจะเรียนวิชำกำรภำคทฤษฎีที่สถำนศึกษำ      
3 เดือน สลับกับกำรเรียนฝึกภำคปฏิบัติงำนที่สถำนประกอบกำร 3 เดือน เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี จนครบหลักสูตรทวิภำคี  ดังนั้นสถำนที่พักอำศัยของนักเรียน
และสถำนที่เรียน รวมไปถึงสถำนที่ในกำรฝึกภำคปฏิบัติของนักเรียน ควรจะอยู่
ในระยะที่ไม่ไกลเกินไปนัก เพ่ือเอ้ืออ ำนวยต่อควำมสะดวก วิทยำลัยฯจึงมี
นโยบำยในกำรรับนักเรียนในท้องถิ่นเพ่ือเข้ำศึกษำในวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำ
ภิวัฒน์ ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์ และสถำนศึกษำในเครือข่ำย แต่ละพ้ืนที่ 
และ จัดสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำนให้กับนักเรียนในจุดที่ใกล้กับที่พักอำศัยมำกที่สุด
เท่ำท่ีจะเป็นไปได ้

 ระหว่ำงที่นักเรียนฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร ผู้จัดกำรร้ำนของ
สถำนประกอบกำรจะท ำหน้ำที่เป็นครูฝึก ดูแลเป็นพ่ีเลี้ยง พร้อมกับนักเรียนจะ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงตำมสมควร โดยขึ้นอยู่กับชั้นปีที่ก ำลังศึกษำและชั่วโมงในกำรฝึก
ปฏิบัติงำน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รูปแบบทวิภาคี 100 % 

แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2 เทอม  แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน 

 

การเรียนการสอน 

แบ่งการเรียนออกเป็น  2 กลุ่ม Blocked Course  

ทั้งสองกลุ่มจะสลับการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน ทุก ๆ 3 เดือน จนครบหลักสูตรปวช. ธุรกิจค้าปลีก 3 ปี 

การสอนระบบทางไกล  ใช้ส ำหรับศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์ 20 ศูนย์ และ สถำนศึกษำในควำมร่วมมือ ลักษณะกำรสอนทำงไกล
แบบ “วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์” เป็นกำรออกอำกำศสด ณ ห้องส่งจำกส่วนกลำงที่วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี    
ไปยังศูนย์กำรเรียนฯทุกศูนย์ และสถำนศึกษำในควำมร่วมมือ เป็นกำรเรียนกำรสอนแบบสื่อสำร 2 ทำง อำจำรย์และนักเรียน
สำมำรถคุยโต้ตอบกันได้ตลอดเวลำ โดยแต่ละสถำนศึกษำจะมีอำจำรย์หรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำอยู่ คอยก ำกับดูแลกำรเรียนกำรสอน 
ช่วยทบทวนบทเรียนให้แก่นักเรียนในช่วงท้ำยคำบเรียบ เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจในบทเรียนอย่ำงลึกซึ้งมำกยิ่งข้ึน 

 

 
 

 

 

กลุ่ม B เรียนวิชาการ
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

ศูนย์การเรียนฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชน
เครือข่าย

ระยะเวลา 3 เดือน 

กลุ่ม A ฝึกปฏบิัตงิาน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ระยะเวลา 3 เดือน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกปฏิบัติงาน 
นักเรียนฝึกปฏิบัติงำนในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นสำขำใกล้ที่พักอำศัย งำนที่จะต้องฝึกปฏิบัติจะสอดคล้องกับบทเรียนของวิชำ

ธุรกิจค้ำปลีกที่เรียนในห้องเรียน กำรฝึกปฏิบัติเป็นวิชำหนึ่งของหลักสูตรมีคะแนนซึ่งนักเรียนจะต้องผ่ำนเกณฑ์ที่โรงเรียนฯ และ
บริษัทฯ ก ำหนดไว้ จึงจะถือว่ำผ่ำนวิชำฝึกปฏิบัติงำนมีผู้จัดกำรสำขำเป็นครูฝึกโดยนักเรียนจะได้รับกำรฝึกปฏิบัติตั้งแต่งำนพ้ืนฐำน
ของร้ำนค้ำปลีก กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ขำยและตัวสินค้ำ กำรจัดเรียงสินค้ำ กำรเป็นพนักงำนขำยหรือแคชเชียร์ งำนบัญชีกำรเงิน
ของร้ำนค้ำปลีก ระบบงำนสำรสนเทศ กำรสั่งสินค้ำ กำรส่งเสริมกำรขำย เป็นต้น วิทยำลัยฯ  ศูนย์กำรเรียนฯ มีกำรจัดสรรครูนิเทศก์
คอยติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและควำมเป็นอยู่ของนักเรียน ตลอดระยะเวลำในกำรฝึกปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด 

 

สวัสดิการส าหรับนักเรียนและพนักงาน 
1 ประกันอุบัติเหตุ สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ 

2 ค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรฝึกปฏิบัติงำน (ตำมอัตรำแต่ละพ้ืนที่) 

3 เงินค่ำเข้ำเครื่องแคชเชียร์ และ เงินช่วยเหลือพิเศษต่ำงๆ (บำงพ้ืนที่) 

4 ข้ำวฟรี น้ ำอัดลมฟรี (ขณะปฏิบัติงำนที่ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น) 

5 ค่ำเดินทำงปฏิบัติงำน (บำงสำขำ) 

6 ที่พักฟร ี(บำงพ้ืนที่) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าและอนาคต 
นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ ปวช. หลักสูตรธุรกิจค้ำปลีก จะได้รับกำรจัดทดสอบงำนผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำน และ        

เมื่อสอบผ่ำนจะได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดกำร ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น ในอัตรำเงินเดือนและรำยได้ที่เหมำะสม   

จำกนั้นเมื่อประสบกำรณ์ควำมสำมำรถและอำยุงำนเหมำะสมจะก้ำวหน้ำต่อไปเป็นผู้จัดกำรร้ำน ผู้ช่วยผู้จัดกำรเขต     
(Field Consultant)  ผู้จัดกำรเขต  ผู้จัดกำรฝ่ำย ผู้จัดกำรทั่วไป และยังมีโอกำสที่จะศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี และ ปริญญำโท
ในสถำบันเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ รวมทั้งยังสำมำรถเลือกศึกษำต่อในสถำบันระดับอุดมศึกษำอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย   

เมื่อนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมพร้อม สำมำรถเป็นเจ้ำของกิจกำรของตัวเอง หรือ แม้กระทั่งเป็นเจ้ำของร้ำนเซเว่น
อีเลฟเว่น (Store Business Partner)  ได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษในเงื่อนไขพนักงำนของบริษัทฯ 

 

 



คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 อำยุ 15 – 20 ปี 
 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.3 หรือเทียบเท่ำ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 อำยุ 17 – 22 ปี 
 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่ำ 

หลักฐานการสมัครเรียน  **ส่งเมื่อผ่ำนกำรคัดเลือกจำกสถำนศึกษำท่ีสมัครเรียน 
 รูปถ่ำย 1 นิ้ว 2 รูป 
 ใบสรุปผลกำรเรียน ณ ปัจจุบัน หรือใบรับรองกำรศึกษำ 

o ปวช. : ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่ำ 
o ปวส. : ระดับปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่ำ 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ส ำเนำบัตรประชำชน 

  



สถานศึกษา 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เปิดกำรเรียนกำรสอนระดับ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช. ) 

o สำขำธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

o สำขำธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซื้อ 

 

2. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  
    เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช. ) สำขำธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 

 

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ภูมิภาค 
 เพชรเกษม ( เพชรเกษม 54 )  ล ำปำง 
 สุขุมวิท ( แยกล ำสำลี )  นครสวรรค์ 
 สะพำนควำย  พระนครศรีอยุธยำ 
 คลองสำน ( BTS วงเวียนใหญ่ )  ชลบุร ี
 ลำดพร้ำว ( ลำดพร้ำว 80 )  นครรำชสีมำ 
 รังสิต ( พหลโยธิน 72 )  ขอนแก่น 
 ส ำโรง ( ซ.ส ำโรงใต้ 7 )  อุดรธำนี 
 จรัญสนิทวงศ์ ( จรัญสนิทวงศ์ 40 )  เพชรบุรี 
 บำงกะปิ ( แม็คโคร ลำดพร้ำว )  สุรำษฏร์ธำนี 
 พระรำม 2 ( พระรำม 2 ซอย 42 )  หำดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานศกึษาในความร่วมมอื ประจ าปีการศึกษา 2565 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา เปิดสอนระดับช้ัน 

1 วิทยำลัยเทคโนโลยีเบญจ  ปวช. ปวส. 

2 วิทยำลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ปวช. ปวส. 

3 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศรีสะเกษบริหำรธุรกิจ   ปวส. 

4 วิทยำลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ ปวช. ปวส 

5 วิทยำลัยเทคโนโลยีสำยมิตร นครรำชสีมำ ปวช.   

6 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกุสุมภ์เทคโนโลยี ปวช. ปวส. 

7 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหำรธุรกิจ   ปวส. 

8 วิทยำลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่   ปวส. 

9 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์   ปวส. 

10 วิทยำลัยเทคโนโลยีมหำชนะชัย   ปวส. 

11 วิทยำลัยเทคโนโลยีอ ำนำจเจริญ   ปวส. 

12 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำฬสินธุ์ ปวช. ปวส. 

13 วิทยำลัยเทคโนโลยีพลพณิชยกำร ปวช.   

14 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรพลำญชัยร้อยเอ็ด ปวช. ปวส. 

15 วิทยำลัยเทคโนโลยีธำตุพนม ปวช. ปวส. 

16 วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพำน ปวช. ปวส. 

17 วิทยำลัยโปลีเทคโนโลยีเทคนิคอุดรธำนี ปวช. ปวส. 

18 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรมหำสำรคำม ปวช. ปวส. 

19 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรโพนทอง ปวช. ปวส. 

20 วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหำรธุรกิจ   ปวส. 

21 วิทยำลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยกำร   ปวส. 

22 วิทยำลัยเทคโนโลยีอำเซียน   ปวส. 

23 วิทยำลัยเทคโนโลยีมุกดำหำร   ปวส. 

24 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล   ปวส. 

25 วิทยำลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน   ปวส. 



ล าดับ ชื่อสถานศึกษา เปิดสอนระดับช้ัน 

26 วิทยำลัยเทคโนโลยีหนองเรือ   ปวส. 

27 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอเชีย แปซิฟิก   ปวส. 

28 วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนรนิวำส   ปวส. 

29 วิทยำลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด   ปวส. 

30 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมบริกำร   ปวส. 

31 วิทยำลัยเทคโนโลยีช่ำงกลพณิชยกำรนครรำชสีมำ   ปวส. 

32 วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ ปวช. ปวส. 

33 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีธนำพณิชยกำร เชียงใหม่ ปวช.   

34 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรเชียงใหม่ ปวช. ปวส. 

35 วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรำย ไทย-เยอรมัน ปวช. ปวส. 

36 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย ปวช. ปวส. 

37 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปวช. ปวส. 

38 วิทยำลัยเทคโนโลยีประชำพัฒน์ ปวช. ปวส. 

39 วิทยำลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ ปวช. ปวส. 

40 วิทยำลัยอำชีวศึกษำแม่สำย   ปวส. 

41 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเถินเทคโนโลยี   ปวส. 

42 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรพิษณุโลก ปวช. ปวส. 

43 วิทยำลัยอำชีวศึกษำภักดีพณิชยกำรและเทคโนโลยี ปวช. ปวส. 

44 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจพิษณุโลก ปวช. ปวส. 

45 โรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยี ตำก ปวช.   

46 วิทยำลัยเทคโนโลยีลพบุรี ปวช. ปวส. 

47 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจพิจิตร ปวช. ปวส. 

48 วิทยำลัยเทคโนโลยีป่ำสักธำรำ ปวช.   

49 วิทยำลัยเทคโนโลยีไฮเทคหนองไผ่ ปวช.   

50 วิทยำลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหำรธุรกิจ ปวช. ปวส. 

51 วิทยำลัยอำชีวศึกษำวิริยำลัยนครสวรรค์   ปวส. 

52 วิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำหนองม่วง   ปวส. 



ล าดับ ชื่อสถานศึกษา เปิดสอนระดับช้ัน 

53 วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล   ปวส. 

54 วิทยำลัยเทคโนโลยีอู่ทอง   ปวส. 

55 วิทยำลัยเทคโนโลยีตำกสินบริหำรธุรกิจ (TBAC ) ปวช. ปวส. 

56 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรปรำจีนบุรี ปวช. ปวส. 

57 วิทยำลัยอำชีวศึกษำตำกสินระยอง   ปวส. 

58 วิทยำลัยเทคโนโลยีชลบุรี ปวช. ปวส. 

59 วิทยำลัยเทคโนโลยีสำยมิตรปรำจีนบุรี  ปวช. ปวส. 

60 วิทยำลัยเทคโนโลยีจันทบุรี  ปวช. ปวส. 

61 วิทยำลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์    ปวส. 

62 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีวรกำร   ปวส. 

63 วิทยำลัยเทคโนโลยีจรัสพิชำกร   ปวส. 

64 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ ปวช. ปวส. 

65 วิทยำลัยเทคโนโลยีสงขลำ ปวช. ปวส. 

66 วิทยำลัยอำชีวศึกษำโปลีเทคนิคตรัง ปวช. ปวส. 

67 วิทยำลัยอำชีวศึกษำผดุงประชำยะลำ   ปวส. 

68 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเพชรบุรี   ปวส. 

69 วิทยำลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหำรธุรกิจ ปวช. ปวส. 

70 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจ กำญจนบุรี ปวช. ปวส. 

71 วิทยำลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหำรธุรกิจ   ปวส. 
 

** สามารถสมัครได้ โดยกรอกข้อมูลผ่าน QR CODE  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที ่10 มีนาคม 2565 ** 

      

หมายเหตุ  วันที่ 15 มีนำคม 2565 – 15 เมษำยน 2565 สมัภำษณ์ ( สถำนศึกษำจะโทรนัดวันอีกครั้ง ) 
     วันที่ 16 – 30 เมษำยน 2565  ประกำศผล มอบตัวท ำสัญญำ ลงทะเบียนเรียน 


