
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
ช่างกลโรงงาน  5,580.00     
ช่างกลโรงงาน (ม.6)
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทว)ิ 3,180.00     
เทคนิคโลหะ (หอ้ง 1)
เทคนิคโลหะ (ม.6) 5,880.00     
ช่างไฟฟ้า (หอ้ง 1)
ช่างไฟฟ้า (หอ้ง 2)
ช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี)
ช่างอเิล็กทรอนิกส์
เมคคาทรอนิกส์
เมคคาทรอนิกส์ (หอ้ง 2)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ม.6) 5,380.00     
อญัมณี (ม.6) 3,080.00     
อญัมณี (ทวิภาคี) 3,680.00     
การบญัชี (หอ้ง 1) 4,880.00     
การบญัชี (หอ้ง 2) 1,580.00     
การบญัชี (ม.6) 1,580.00     
การตลาด (หอ้ง 1) 4,980.00     
การตลาด (ม.6) 5,380.00     
การจัดการส านักงาน 1,580.00     
การจัดการส านักงาน (ม.6) 5,480.00     
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1,580.00     
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ม.6) 1,580.00     
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ทวิภาคี, ทวิภาคี ม.6) 3,180.00     
การจัดการโลจิสติกส์ (หอ้ง 1,ม.6) 2,180.00     

ค่าลงทะเบียน  ระดับชัน้ ปวส.2  ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565  และล่าช้าวันที่ 9-11 พฤศจกิายน 2565

แผนก จ านวนเงิน

(ให้นักศึกษาลงทะเบียนทางออนไลน์)
โดยให้ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน

ช่างกอ่สร้าง 5,880.00                  
ช่างยนต์ (หอ้ง 1) 5,580.00                  
ช่างยนต์ (ม.6) 1,580.00                  

4,980.00                  

5,080.00                  
1,980.00                  

2,280.00                  

5,880.00                  

2,380.00                  
1,880.00                  
2,580.00                  
2,580.00                  
5,380.00                  



ช่างยนต์ (ม.6) 5,380.00        
ช่างยนต์ (ทวิภาคี) 4,580.00        
ช่างกลโรงงาน (ม.6) 5,580.00        
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 5,380.00        
ช่างเชื่อมฯ
ช่างเชื่อมฯ (ม.6) 3,880.00        
ช่างไฟฟา้
ช่างไฟฟา้ (ม.6) 5,380.00        
ช่างไฟฟา้ (ทวิภาคี) 5,580.00        
ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 5,580.00        
ช่างอเิล็กทรอนิกส์ (ปวช.,ม.6)
ช่างเมคคาทรอนิกส์
ช่างเมคคาทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 5,580.00        
ช่างเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ (ปวช., ม.6) 5,580.00        
อญัมณีเคร่ืองประดับ (ทวิภาคี) 5,680.00        
การบัญชี (ห้อง 1)
การบัญชี (ห้อง 2) 5,780.00        
การบัญชี (ม.6) 5,780.00        
การตลาด
การตลาด (ม.6) 5,780.00        
การจดัการงานส านักงาน
การจดัการงานส านักงาน (ม.6) 5,780.00        
เทคโนโลยธีุรกจิดิจทิัล

6,180.00        
การจดัการโลจสิติกส์ 4,680.00        
การจดัการโลจสิติกส์ (ม.6)
เทคโนโลยสีารสนเทศ 6,280.00        

ช่างยนต์ 4,880.00                        

ค่าลงทะเบียน  ระดบัชัน้ ปวส.1  ภาคเรียนที่ 2/2565
ลงทะเบยีนวันที ่17-21 ตลุาคม 2565 และลงทะเบยีนลา่ชา้วันที ่9-11 พฤศจกิายน 2565

(ให้นักศึกษาลงทะเบียนทางออนไลน์)

แผนก จ านวนเงิน
โดยให้ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน

ช่างกอ่สร้าง 5,680.00                        

3,880.00                        

5,280.00                        

5,380.00                        

5,580.00                        
5,580.00                        

5,480.00                        

5,680.00                        

4,680.00                        

เทคโนโลยธีุรกจิดิจทิัล (ม.6)
เทคโนโลยธีุรกจิดิจทิัล (ทวิภาคี,ทวิภาคี ม.6)

5,680.00                        

5,180.00                        



ช่างกอ่สร้าง (หอ้ง 1)

ช่างกอ่สร้าง (หอ้ง 2)

ช่างยนต์ (หอ้ง 1)

ช่างยนต์ (หอ้ง 2,3)

ช่างเชื่อมฯ ช่างกลโรงงาน (หอ้ง 1)

ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมฯ 

ช่างอเิล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า (หอ้ง 1)

ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า (หอ้ง 2)

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 

อญัมณีเคร่ืองประดับ ช่างเมคคาทรอนิกส์

การบญัชี ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

การตลาด อญัมณีเคร่ืองประดับ 

การเลขานุการ การบญัชี (หอ้ง 1)

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ การบญัชี (หอ้ง 2)

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (MEP) การตลาด (หอ้ง 1)

เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด (หอ้ง 2)

การเลขานุการ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (MEP)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าลงทะเบียน  ระดับชัน้ ปวช.2,3 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แผนก จ านวนเงิน แผนก จ านวนเงิน

(ให้นักศึกษาลงทะเบียนทางออนไลน์) โดยให้ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน
ปวช.2 ปวช.3

ลงทะเบียนวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 และลงทะเบียนล่าช้าวันที่ 9-11 พฤศจกิายน 2565

1,780.00             

1,380.00             

2,080.00             

1,680.00             

1,680.00             

1,780.00             

ช่างยนต์ 1,780.00             

ช่างยนต์ (งานจักรยานยนต์เล็ก) 1,780.00             

1,680.00             

1,380.00             

2,880.00             

980.00                       

1,300.00                    

1,780.00                    

1,680.00             

1,380.00             

980.00                       

1,780.00                    

1,780.00                    

1,780.00                    

2,480.00                    

980.00                       

1,780.00                    

980.00                       

ช่างกลโรงงาน

980.00                       

1,780.00                    

1,780.00                    

980.00                       1,380.00             

980.00                       

980.00                       

1,780.00                    

980.00                       

980.00                       

1,380.00             

1,680.00             

ช่างกอ่สร้าง



ช่างเชื่อมฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างอเิล็กทรอนิกส์

ช่างเมคคาทรอนิกส์

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

อญัมณีเคร่ืองประดับ 

การบญัชี

การตลาด

การเลขานุการ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (MEP)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ให้นักศึกษาลงทะเบียนทางออนไลน์)

แผนก จ านวนเงิน

โดยให้ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน

1,380.00                                 

ช่างกอ่สร้าง 1,380.00                                 

ช่างยนต์ 1,380.00                                 

ช่างกลโรงงาน 1,380.00                                 

1,380.00                                 

1,380.00                                 

1,380.00                                 

1,380.00                                 

1,380.00                                 

ค่าลงทะเบียน  ระดบัชัน้ ปวช.1  ภาคเรียนที่ 2/2565
ลงทะเบียนวันที ่17-21 ตลุาคม 2565 และลงทะเบียนลา่ชา้วันที ่9-11  พฤศจกิายน 2565

2,880.00                                 

1,380.00                                 

1,380.00                                 

1,380.00                                 

1,380.00                                 

1,380.00                                 


