วัน/เดือน/ปี
2-4 มี.ค. 63

แจ้งกำหนดการที่นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิในภาคเรียนที่ 1/2563
เวลา
รายการที่ต้องปฏิบัติ
08.00-16.30 น. - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562ทุกระดับชั้น

2 มี.ค.-15 พ.ค.63

08.00-16.30 น. - การเรียนการสอนทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2/2562 (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)
ปวช. 1 กลุ่ม A (กลุ่ม B ลงร้าน 7-11)
ปวช. 2 กลุ่ม A (กลุ่ม B ลงร้าน 7-11)
1 มี.ค. - 17 พ.ค. 63
- นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
9 มี.ค. - 8 พ.ค. 63 08.00-16.00 น. - นักศึกษา ปวส. 1 ฝึกงาน (เฉพาะฝ่ายพาณิชย์)
9 มี.ค. - 15 พ.ค. 63 08.00-16.00 น. - นักศึกษา ปวช.2 ฝึกงาน
23 มี.ค. 63
08.30-16.00 น. - ประกาศผลการสอบ/รับใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ยกเว้นปวช.2 และ ปวส. 1 ฝึกงาน
(รับเปิดเทอม)
17 – 19 มี.ค.63
08.30-16.00 น. - สอบแก้ตัวรายวิชาที่ติด 0, มส., มผ. สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวช.3 (ฝ่ายช่าง)
- สอบแก้ตัว มส., มผ. สำหรับนักศึกษาระดับปวส.2
(ระดับปวช.2 และปวส.1 นักศึกษาอยู่ระหว่างฝึกงาน ให้สอบแก้ตัวในช่วงเปิดภาคเรียน 18.22 พ.ค.63)
23-24 มี.ค.63
08.30-16.00 น. - สอบแก้ตัวรายวิชาที่ติด 0, มส., มผ. สำหรับนักศึกษาระดับปวช.1 และ ปวช.3
- สอบแก้ตัว มส. , มผ สำหรับนักศึกษาระดับปวส.2
(ระดับปวช.2และ ปวส. 1 นักศึกษาอยู่ระหว่างการฝึกงาน ให้สอบแก้ตัวในช่วงเปิดภาคเรียน 18-22 พ.ค. 63)

25-26 มี.ค. 63
30 มี.ค.-30 เม.ย.63
1-10 เม.ย. 63 และ
27 – 30 เม.ย. 63
27 เม.ย. 63

08.30-16.00 น. - ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ที่ห้องทะเบียน และชำระเงินที่ห้องบัญชีและการเงิน
08.30-16.00 น. - เรียนภาคเรียนฤดูร้อน
08.30-16.00 น. - นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักการเรียนให้ยื่นคำร้องที่ห้องทะเบียน
08.30-16.00 น. - นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รับใบ รบ. 1 ที่ห้องทะเบียน

5 พ.ค.63

08.30-16.00 น. - ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน

9 พ.ค. 63

08.30-12.00 น. - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกระดับชั้น
- รับตารางเรียน/รับตำราเรียน (ปวช.1)
- จำหน่ายตำราเรียน (ปวส.1/ ปวสพ.1)

18 พ.ค. 63

15 มิ.ย. 63

08.00-16.00 น. - เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น
- ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้น ปวช. 2 -3 , รับตารางเรียน , รับใบเสร็จรับเงิน
- ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้น ปวส. 2 , รับตารางเรียน , จำหน่ายตำราเรียน ,
รับใบเสร็จรับเงิน
08.30-16.00 น. - นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อนรับใบ รบ.1 ที่ห้องทะเบียน

แจ้งกำหนดการที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1/2563
ขั้นตอนในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านธนาคาร
1. นักศึกษาทุกคนต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563
หากนักศึกษาชำระหลังจากวันที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2. รับเอกสารใบชำระเงินผ่านธนาคาร ณ ห้องการเงินหรือพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคารได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพาณิชย์ www.ccc.ac.th ฝ่ายช่าง http://www.metro.ac.th/metro2557/finance.php
3. นักศึกษานำเอกสารใบชำระเงินผ่านธนาคารพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการเรียนไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
4. นักศึกษานำสำเนาเอกสารใบชำระเงินผ่านธนาคารทีไ่ ด้รับการประทับตราจากธนาคารเรียบร้อยแล้วมาลงทะเบียนที่งานทะเบียน
จากนัน้ มาขอรับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่แผนกการเงินในวันลงทะเบียนและเปิดเรียน (วันที่ 18 พฤษภาคม 2563)
5. ในกรณีที่จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 นั้น นักศึกษาจะต้องชำระยอดเงินที่ค้างให้ครบก่อนพร้อมทั้ง
นำผู้ปกครองมายื่นเรื่องขอผ่อนผันที่แผนกการเงิน หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
แผนกการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 053-274715 ต่อ 4115 (ฝ่ายพาณิชย์) , 053-282080 ต่อ 104 (ฝ่ายช่าง)
6. นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อให้การลงทะเบียนสมบูรณ์ก่อน โดยกำหนดขั้นต่ำจำนวนเงิน
2,000 บาท (ฝ่ายพานิชย์), 1,000 บาท (ฝ่ายช่าง) และทางวิทยาลัยฯ จะคืนเงินส่วนเกิน ให้เมื่อเงินกู้ยืมจากกองทุนเข้าบัญชีเรียบร้อย
แล้ว
ฝ่ายพาณิชย์
ระดับชั้น

อัตราค่าหน่วยกิตการเรียน / ภาคฤดูร้อน
ภาคเรียนที่ 1/2563

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
ทุกแผนกวิชา (บาท)

ปวช.2

4,400.00

ปวช.3
ปวส.2

4,400.00
14,950.00

สาขาวิชา

ค่าหน่วยกิต

ค่าบำรุงรายวิชา

ปวช. ทุกสาขาวิชา

150.00

50.00

ปวส. ทุกสาขาวิชา

500.00

50.00

ฝ่ายช่าง
ระดับชั้น

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.2

Pro

อัตราค่าหน่วยกิตการเรียน / ภาคฤดูร้อน
ภาคเรียนที่ 1/2563

อัตราค่าธรรมเนียมการ
เรียน
ทุกแผนกวิชา (บาท)

สาขาวิชา

ค่าหน่วยกิต

ค่าบำรุงรายวิชา

1,000

1,900.00

สาขาวิชาช่างยนต์

196.00

50.00

3,500

4,400.00

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

196.00

50.00

7,500

8,400.00

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

191.00

50.00

700

1,600.00

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวช.)

645.00

50.00

3,500

4,400.00

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ม.6)

526.00

50.00

7,500

8,400.00

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)

682.00

50.00

8,000

9,000.00

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)

682.00

50.00

12,000

13,000.00

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ปวช.)

667.00

50.00

14,990

15,990.00

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ม.6)

667.00

50.00

19,440

19,440.00

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.)

698.00

50.00

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6.)

698.00

50.00

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านธนาคาร (ฝ่ายช่าง)
ด้วยในปีการศึกษา 2563 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรได้อำนวยความสะดวกช่องทางการชำระค่ าธรรมเนียมการ
เรียนให้กับผู้ปกครองเพิ่มอีก 2 ช่องทาง คือ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือ โอนเงินผ่าน OR CODE หรือโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. สำหรับการชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือต่างธนาคาร หรือผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ
เลขที่บัญชี 501 – 0 – 23553 – 6
2. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร (พร้อมเพย์)

แอดไลน์แล้วพิมพ์คำว่า @tsw8253f หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน

