รถรับ-ส่งนักศึกษาของวิทยาลัย

» สายดอยสะเก็ด

ผู้ขับ นายบุญเสริม โทร 094-5218958

» สายแม่แตง แม่หอพระ แม่แฝก แม่โจ้

ผู้ขับ นายอ้วน
ผู้ขับ นายท็อป

โทร 064-4346862
โทร 099-1122818

» สายแม่แตง แม่ริม

ผู้ขับ นายศุภชัย

โทร 090-5514545

» สายสันป่าตอง

หางดง ในเมือง

ผู้ขับ นายวราเทพ โทร 098-9874955

» สายสันทราย ดอยสะเก็ด

ผู้ขับ นางน้อง

» สายลาพูน สารภี สันกาแพง

ผู้ขับ นายกฤตภาส โทร 097-9250254

โทร 086-1933199

 ทาสัญญาการขึ้นเป็นรายปี
 ค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกับคนขับรถรับ-ส่งแต่ละสาย

นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)

 การรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจาปี 2562
1.การรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
2.การเตรียมความพร้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียน (เตรียมเสื้อผ้าชุดกีฬา) เริ่มทาการฝึกซ้อมวันที่ 27 – 31
พฤษภาคม 2560 ณ (บริเวณหน้าอัฒจรรย์)
3.กาหนดการสอบวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2561
4.รับเอกสารประกอบการสมัครเรียน รด. ได้ที่ กรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ที่
- อ.วีระชัย ใจคาปัน โทร 0882613530
- สิบเอกกันทรากรณ์ ถาอิน โทร 0896353979
 คุณสมบัติ 
 ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540-2547 เท่านั้น
 อายุไม่ต่ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
 ผู้ที่สมัครที่มีอายุระหว่าง 17-19 ปี ต้องนาใบสาคัญทหารกองเกิน สด.9 มาเป็นหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครเพิ่มเติม

 หลักฐานการสมัคร 
1.ใบ รด.1

1ใบ (ติดต่อขอรับได้ที่อาจารย์ ผกท./ผช.ผกท.)

2.รูปถ่าย

1ใบ

3.สาเนา สด.9

1.ใบ

4.เสาเนาใบ รบ.

1ใบ

5.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

1ใบ

6.สาเนาทะเบียนบ้าน

1ใบ

7.สาเนาทะเบียนบ้านบิดา

1ใบ

8.สาเนาทะเบียนบ้านมารดา

1ใบ

9.ใบรับรองแพทย์

1ใบ

10.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

1ใบ

11.แบบประเมินทัศนคติ

1ใบ

(ติดต่อขอรับได้ที่อาจารย์ ผกท./ผช.ผกท.)

12.หนังสือความยินยอมปฏิบัติระเบียบของ นรด. 1ใบ

(ติดต่อขอรับได้ที่อาจารย์ ผกท./ผช.ผกท.)

(ติดต่อขอรับได้ที่อาจารย์ ผกท./ผช.ผกท.)

หมายเหตุ : รับเอกสารประกอบการสมัครเรียน รด. ได้ที่ กรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ ที่ อ.วีระชัย ใจคาปัน / สิบเอกกันทรากรณ์ ถาอิน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1
(กรณีสอบผ่านคัดเลือกจาก ศฝ.นศท.มทบ.33)
1. ค่าเครื่องแบบนักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร
ชุดละ 1,700 บาท
2. เงินบารุงส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

คนละ 650 บาท

3. บัตรประจาตัวนักศึกษาวิชาทหาร

คนละ

50 บาท

4. สมุดบันทึกความดี คนละ1เล่ม

เล่มละ

25 บาท

5. ค่าบารุงสมาคม

คนละ

20 บาท

6. ค่าบริหารจัดการภายในกิจกรรม นศท.

คนละ

200 บาท

รวมทั้งสิ้น

2,645 บาท

*****************************************************

รายการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร
ลาดับ
1
2
3
4

การทดสอบ
ดันพื้น
ลุก-นั่ง
วิ่ง
สัมภาษณ์

ชาย

หญิง

จานวน

เวลา

จานวน

เวลา

22 ครั้ง
34 ครั้ง
800 เมตร
-

2 นาที
2 นาที
3 นาที 15 วินาที
-

15 ครั้ง
25 ครั้ง
800 เมตร
-

2 นาที
2 นาที
4 นาที
-

รายละเอียดเครื่องแต่งกาย นศท. ที่จะได้รับ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
ชุด นศท.
เสื้อยืด
หมวก
เข็มขัด
ห่วงขาผ้า
สายรัดข้อเท้า
รองเท้า
ป้ายชื่อ
อาร์มสถานศึกษา
รักชาติยิ่งชีพ
เครื่องหมายชฎา
เลขชั้นปี
ค่าปัก
รวม

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

หมายเหตุ

หมายเหตุ ;
1. ชุดเครื่องแบบ นศท.ที่มีรอบเอวเกินกว่า 46 นิ้วและ รองเท้า นศท.ที่เกินกว่าเบอร์ 10 ทั้ง 2 รายการ
ทางร้านค้าฯ ต้องมีการจัดหาพิเศษ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจัดหาให้จริงซึ่งอาจต้องมีการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มในภายหลัง
2. นักศึกษาต้องทดสอบให้ผ่านทั้ง 4 รายการ ถึงจะให้ชาระเงิน
ติดตามกาหนดการต่างๆ ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์วิทยาลัย www.payaptechno.ac.th

หอพักนักศึกษา(หญิง)

รายละเอียดหอพักนักศึกษาหญิงในวิทยาลัย
1. ค่าบารุงหอพักคนละ 250 บาท/ปี เพื่อนาไปดาเนินการในส่วนของค่าซ่อมบารุงหอพัก
2. ค่าเช่าห้องพักเดือนละ 1,500 บาท/ห้อง สามารถพักได้ 2-3 คน
พัก 2 คน ชาระค่าเช่าห้องพักคนละ 750 บาท/เดือน
พัก 3 คน ชาระค่าเช่าห้องพักคนละ 500 บาท/เดือน
หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องพักอาศัยเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาคือ 8 เดือน กรณีที่นักศึกษาย้าย
ออกก่อนกาหนดผู้ปกครองจะต้องชาระค่าบริการหอพักให้ครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
3. ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท คิดตามมิเตอร์ที่ใช้บริการ
4. ค่าน้าคนละ 50 บาท/เดือน
5. นักศึกษาหอพักจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในสัญญาหอพัก
 : 091-0726324 อาจารย์ธิดารินทร์

หอพักนักศึกษา(ชาย)
 แผนที่หอพักชาย 

 หอพักชายโตวัน แมนชั่น 

 ที่ตั้ง : 333 ม.5 ซ.ศรีสหกรณ์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
รายละเอียดหอพัก
- ค่าประกันแรกเข้า (ชั้น 1)
3,200 บาท
- ค่าประกันแรกเข้า (ชั้น 2-5)
3,500 บาท
- ค่าหอพัก
ชั้นที่ 1
1,600 บาท/เดือน
ชั้นที่ 2 ถึง ชั้น 5
1,750 บาท/เดือน
- ค่าน้า
- ค่าไฟฟ้า
- ฟรี Internet/Wifi

150 บาท/เดือน
6.50 สตางค์/หน่วย

**หมายเหตุ : ห้องพัก 1 ห้อง อยู่ได้ไม่เกิน 2 ท่าน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
094-896-0355 คุณฝน (ผู้ดูแลหอพักโตวัน แมนชั่น)
091-072-6324 ครูบี

 หอพักชายบ้านกาญจน์ขวัญ 

 ที่ตั้ง : หน้าประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
รายละเอียดหอพัก
- ค่ามัดจาหอพัก (จ่ายก่อนเข้า)
- ค่าหอพัก
- ค่าน้า
- ค่าไฟฟ้า
- Internet/Wifi(ฟรี)

1,000 บาท
1,500 บาท/เดือน
100 บาท/เดือน/คน
7 บาท/หน่วย

**หมายเหตุ : ห้องพัก 1 ห้อง อยู่ได้ไม่เกิน 2 ท่าน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
062-469-9917 คุณขวัญ (ผู้ดูแลหอพักบ้านกาญจน์ขวัญ)
091-072-6324 ครูบี

