ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
ประจาปีการศึกษา 2561
.
วิ ท ยาลั ย บริ ห ารธุ ร กิ จ และการท่ อ งเที่ ย วกรุ ง เทพ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
ประจาปีการศึกษา ๒๕61
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ ประเภทวิชา ดังนี้
๑.๑ ประเภทวิชาพณิชยกรรม
เปิดสอน 6 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการบัญชี
รับจานวน 60 คน
2) สาขาวิชาการเลขานุการ
รับจานวน 30 คน
3) สาขาวิชาการตลาด
รับจานวน 30 คน
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับจานวน 60 คน
5) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
รับจานวน 30 คน
6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รับจานวน 30 คน
1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1) สาขาวิชาการโรงแรม
- ระบบปกติ
- ระบบทวิภาคี
- หลักสูตร Mini English Program
2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เปิดสอน 2 สาขาวิชา

1.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
1) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดสอน 2 สาขาวิชา
รับจานวน 30 คน
รับจานวน 60 คน

รับจานวน 90 คน
รับจานวน 30 คน
รับจานวน 30 คน
รับจานวน 60 คน

คุณสมบัติ
ประเภทเรียนดี
1) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.30
3) มีความประพฤติเรียบร้อย
4) มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสนใจศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
5) ผู้สมัครในสาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตร Mini English Program) ต้องมีผลการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.5 ในทุกภาคเรียน
/ ประเภท...

2
ประเภทความสามารถพิเศษ
1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
2) มีความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ภาษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น (หลักฐานเคยได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค หรือ
ระดับชาติ เช่น เกียรติบัตร โล่ หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 ประเภทวิชา ดังนี้
2.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
เปิดสอน 6 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการบัญชี
- ระบบปกติ
รับจานวน 15 คน
- ระบบทวิภาคี
รับจานวน 15 คน
2) สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี)
รับจานวน 20 คน
3) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ระบบปกติ
รับจานวน 15 คน
- ระบบทวิภาคี
รับจานวน 15 คน
4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี) รับจานวน 20 คน
5) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ระบบปกติ) รับจานวน 15 คน
6) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ระบบทวิภาคี)
รับจานวน 15 คน
2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1) สาขาวิชาการโรงแรม
- ระบบปกติ
- ระบบทวิภาคี
- หลักสูตร Mini English Program
2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระบบทวิภาคี)

เปิดสอน 2 สาขาวิชา
รับจานวน 20 คน
รับจานวน 20 คน
รับจานวน 15 คน
รับจานวน 15 คน

2.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
เปิดสอน 1 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ระบบทวิภาคี) รับจานวน 15 คน
คุณสมบัติ
ประเภทเรียนดี
1) จบการศึกษาระดับ ปวช. 3 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาชั้น ปวช. 3
หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.30
3) มีความประพฤติเรียบร้อย
4) มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสนใจศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
5) ผู้สมัครในสาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตร Mini English Program) ต้องมีผลการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.5 ในทุกภาคเรียน
/ ประเภท...
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ประเภทความสามารถพิเศษ
1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
2) มีความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ภาษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น (หลักฐานเคยได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค หรือ
ระดับชาติ เช่น เกียรติบัตร โล่ หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา)
กาหนดการรับสมัคร
1) ขอให้สถานศึกษารวบรวมรายชื่อนักเรียน นักศึกษา แยกตามระดับ โดยระบุสาขาวิชาและ
ระบบการเรียน (ถ้ามีหลายประเภท) ลงในแบบแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ส่งคืนวิทยาลัยฯ
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
2) วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการพิจารณานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ www.bcbat.ac.th
3) มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต ชั้น 2 อาคารอานวยการ โดยให้นักเรียน นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการมอบตัว
นักเรียน นักศึกษา พร้อมชาระค่าเล่าเรียน ดังนี้
3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 2 รูป
3.2) สาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
3.3) สาเนาบัตรประชาชนของบิดา
จานวน 1 ฉบับ
3.4) สาเนาบัตรประชาชนของมารดา
จานวน 1 ฉบับ
3.5) สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
3.6) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน 1 ฉบับ
3.7) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
จานวน 1 ฉบับ
3.8) สาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีบิดามารดา ไม่ได้มาด้วยตนเอง) จานวน 1 ฉบับ
3.9) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีบิดามารดา ไม่ได้มาด้วยตนเอง) จานวน 1 ฉบับ
3.10) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1,รบ.1) หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษา (ระบุเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน)
จานวน 1 ฉบับ
3.12) ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
จานวน 1 ฉบับ
3.13) ค่าเล่าเรียน
- ระดับ ปวช.
จานวน 4,620 บาท
- ระดับ ปวส.
จานวน 4,570+บาท
ทั้งนี้ ระดับ ปวส. ยังไม่รวมค่าวัสดุฝึกและค่าหน่วยกิต ๆ ละ 100 บาท จานวน 2,800-4,200
บาท (โดยประมาณ) และกรณีจบการศึกษาระดับ ม.6/จบการศึกษาระดับ ปวช. ไม่ตรงสาขาวิชาที่สมัครต้องเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่ม จานวน 1,100-1,500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(นางพรเพ็ชร พรรณวงค์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

