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ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา (รอบท่ี 2) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

-------------------------------------------------- 
ด้วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษา

ต่อประจ าปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) รอบโควตา (รอบที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรและสาขาเปิดรับสมัคร 

ระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับผล
การเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 

ปกติ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (Mini English Program) 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขาวิชาโลจสิติกส ์
- สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ห้องเรียน Excellent Center 
- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

 
2.00 

 
 

2.50 

ทวิภาคี 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลกี 

 
2.00 

 

ระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับผล 
การเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 

ปกติ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทลั 

 
2.00 
2.00 
2.00 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 
2.00 
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/2.คุณสมบัติ... 

ระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ระดับผล 
การเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 

ปกติ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ห้องเรียน Excellent Center 
- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

2.50 

ทวิภาคี 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทลั 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 
- สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

ทวิวุฒิ 
(ไทย – จีน) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 
กรณีมีทกัษะด้านภาษาจีน วิทยาลัยฯ จะพจิารณาเป็นพิเศษ 

 
2.50 

 

สมทบ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทลั 
ส าหรับผู้ที่มงีานท าแล้ว เรียนวันอาทิตย์ และช่วงเย็นวันองัคาร -วันพุธ 

 
2.00 
2.00 

 
หมายเหตุ ๑. ระบบทวิภาคี  สาขา วิชาการตลาด  กร ณีผ่ านการ คัด เลือกได้ รับ การฝึกอา ชีพ 

กับสถานประกอบการ Home Pro จะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน (รับจ านวนจ ากัด) 
๒. ระบบทวิวุฒิ (ไทย – จีน) สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน จะได้ไปศึกษาที่ 

วิทยาลัย Fujian Polytechnic of Information Technology ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
**การเรียนร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จบแล้วได้วุฒิการศึกษา 2 สถาบัน (ไทย – จีน)** 
สวัสดิการท่ีไดร้ับตลอดหลักสูตรท่ีศึกษาในประเทศจีน 
- ฟรี ค่าที่พัก 
- ฟรี ค่าบ ารุงการศึกษา 
- รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 5,000 บาท 
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/2.คุณสมบัติ... 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3 และจะส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 

2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ 
เป็นอุปสรรคต่อการ เรียน ไม่ติดยาเสพติด 
หรืออยู่ในการบ าบัด 

3. มีความประพฤติดีเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัย 
ไม่ เคยถูกตัดคะแนนพฤติกรรม มีความตั้งใจ 
ที่จะศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพ 

4. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนสะสมไม่ต่ ากว่าก าหนด  

1. ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือต้องเป็น
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่  6 และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2564 หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรค 
ที่ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนไม่ติดยาเสพติด 
หรืออยู่ในการบ าบัด 

3. มีความประพฤติดีเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัย 
ไม่ เคยถูกตัดคะแนนพฤติกรรม มีความตั้งใจ 
ที่จะศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพ 

4. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนสะสมไม่ต่ ากว่าก าหนด 

 

3. หลักฐานในการสมัคร และมอบตัว 
รายการ จ านวน 

1. รูปถ่ายภาพส ีหน้าตรง ชุดนักเรียน นักศึกษา ขนาดรูป 1 นิ้ว 
2. ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา (อย่างละ) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา (อย่างละ) 
4. ส าเนาสูติบัตร (กรณีไม่มเีอกสารหลักฐานของบิดาหรือมารดา) 
5. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ เป็นต้น 

หลักฐานทางการศึกษา 
6. ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ตัวจรงิ (เฉพาะผู้ทีก่ าลังศึกษา) 
7. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา) 

 

1 รูป 
1 ฉบับ 
1 ฉบับ 
1 ฉบับ 
1 ฉบับ 

 
1 ฉบับ 
1 ฉบับ 

 
 
หมายเหตุ ๑. ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 

๒. ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ณ วันสมัครเรียน งานทะเบียนจะด าเนินการ
เรียกเก็บใบระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน ในวันเปิดภาคเรียน 

 
 

 

 

 

/4.ปฏิทิน... 
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/2.คุณสมบัติ... 

 

4. ปฏิทินก าหนดการ ในรอบพิเศษ (โควตา) 
ก าหนดการ วันท่ี เวลา 

1. รับสมัครทางระบบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
https://admission.vec.go.th/web/studen
t.htm?mode=init 

27 ธ.ค. 2564 – 26 ม.ค. 2565 - 

2. ประกาศรายช่ือผูท้ี่มีสทิธ์ิสอบสมัภาษณ์ ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2565 - 
3. สอบสัมภาษณ์ พร้อมข้ึนทะเบียน 29 ม.ค. 2565 08.30 น. 
4. ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565 - 

หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามได้ที่ www.intrachai.ac.th 

ประกาศ ณ วันที่   23  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

(นายพิษณุเวท  โพธ์ิเพ็ชร) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

 

 

https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
http://www.intrachai.ac.th/

