
ช่างเชื่อมฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างอเิล็กทรอนิกส์

ช่างเมคคาทรอนิกส์

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

อญัมณีเคร่ืองประดับ 

การบญัชี

การตลาด

การเลขานุการ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (MEP)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงทะเบยีนวันที ่25-29 ตลุาคม 2564 และลงทะเบยีนลา่ช้าวันที ่17-19 พฤศจกิายน 2564

ค่าลงทะเบียน  ระดบัชัน้ ปวช.1  ภาคเรียนที่ 2/2564

(ให้นักศึกษาลงทะเบียนทางออนไลน์)

โดยให้ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินเท่าน้ัน

จ านวนเงิน

850.00                             

850.00                             

850.00                             

850.00                             

ช่างกอ่สร้าง

ช่างยนต์

ช่างกลโรงงาน

850.00                             

แผนก

850.00                             

850.00                             

850.00                             

850.00                             

2,350.00                          

850.00                             

850.00                             

850.00                             

850.00                             

850.00                             



ช่างกอ่สร้าง (หอ้ง 1)
ช่างกอ่สร้าง (หอ้ง 2)
ช่างยนต์ (หอ้ง 1)

ช่างเชื่อมฯ ช่างยนต์ (หอ้ง 2,3)
ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน (หอ้ง 1)
ช่างอเิล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน (หอ้ง 2)
ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างเชื่อมฯ 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า (หอ้ง 1)
อญัมณีเคร่ืองประดับ ช่างไฟฟ้า (หอ้ง 2)
การบญัชี ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 
การตลาด ช่างเมคคาทรอนิกส์
การเลขานุการ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อญัมณีเคร่ืองประดับ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (MEP) การบญัชี (หอ้ง 1)
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบญัชี (หอ้ง 2)

การตลาด (หอ้ง 1)
การตลาด (หอ้ง 2)
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (MEP)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

650.00                       
1,250.00                    

650.00                       

2,150.00                    
650.00                       

650.00                       
650.00                       

1,250.00                    
1,250.00                    
1,250.00                    

650.00                       
850.00                       

650.00                       
1,250.00                    

2,350.00             
1,150.00             

1,250.00                    
650.00                       
650.00                       

1,250.00                    
650.00                       

1,250.00                    

ช่างยนต์ 1,250.00             
ช่างกลโรงงาน 850.00               

850.00               
1,150.00             
1,150.00             

850.00               
850.00               

1,250.00             
850.00               

1,550.00             
1,150.00             
1,150.00             

ค่าลงทะเบียน  ระดับชัน้ ปวช.2,3 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แผนก จ านวนเงิน แผนก จ านวนเงิน

(ให้นักศึกษาลงทะเบียนทางออนไลน์) โดยให้ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินเท่าน้ัน
ปวช.2 ปวช.3

ช่างกอ่สร้าง 1,250.00             

ลงทะเบียนวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 และลงทะเบียนล่าช้าวันที่ 17-19 พฤศจกิายน 2564

1,250.00                    



ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง 
ช่างยนต์ (ปวช.) ช่างยนต์ (ปวช.)
ช่างยนต์ (ม.6) ช่างยนต์ (ม.6)
ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
เทคนิคการผลิต (ปวช.) เทคนิคการผลิต (ม.6)
เทคนิคการผลิต (ม.6) ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 2,350.00     
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทว)ิ 4,350.00  เทคนิคโลหะ (ปวช.) 4,850.00     
ช่างเชื่อมฯ (ปวช.) 3,050.00  เทคนิคโลหะ (ม.6) 4,850.00     
ช่างไฟฟ้า (ปวช.) เทคนิคโลหะ (ทวิภาคี) 4,550.00     
ช่างไฟฟ้า (ม.6) ช่างไฟฟ้า (ปวช.) 4,250.00     
ช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี) 4,550.00  ช่างไฟฟ้า (ม.6) 1,450.00     
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี) 1,750.00     
เมคคาทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,350.00     

เมคคาทรอนิกส์ (ปวช.,ม.6) 1,950.00     
อัญมณีเคร่ืองประดับ (ทว)ิ 4,350.00     
อัญมณีเคร่ืองประดับ (ม.6) อัญมณีเคร่ืองประดับ (ม.6) 3,050.00     
การบัญชี (ห้อง 1) อัญมณีเคร่ืองประดับ (ทวิภาคี) 3,050.00     
การบัญชี (ห้อง 2) (ปวช.) การบัญชี (ห้อง 1) 3,950.00     
การบัญชี (ห้อง 2 ม.6) 4,750.00  การบัญชี (ห้อง 2) (ปวช.) 1,050.00     
การตลาด (ปวช.) การบัญชี (ห้อง 2 ม.6) 1,050.00     
การตลาด (ม.6) 4,850.00  4,150.00     

4,550.00     
1,050.00     

เทคโนฯธุรกิจดิจิทัล (ปวช.ทวิฯ) 5,150.00  เทคโนฯธุรกิจดิจิทัล (ปวช.ทวิฯ) 2,650.00     
เทคโนฯธุรกิจดิจิทัล (ทวิ ม.6) เทคโนฯธุรกิจดิจิทัล (ทวิ ม.6) 2,650.00     

1,550.00     
1,050.00     

การจัดการ (ปวช.,ม.6)

แผนก จ านวนเงิน แผนก จ านวนเงิน
4,350.00                4,850.00                        

ค่าลงทะเบียน  ระดบัชั้น ปวส.1,2 ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนวันที ่25-29 ตลุาคม 2564 และลงทะเบียนล่าชา้วันที ่17-19 พฤศจิกายน 2564

(ให้นักศึกษาลงทะเบียนทางออนไลน์) โดยให้ลงทะเบียนทีธ่นาคารออมสินเท่าน้ัน

ชัน้ ปวส.1 ชัน้ ปวส.2

4,250.00                
4,350.00                

4,550.00                

4,550.00                
4,550.00                

1,750.00                        

4,050.00                4,550.00                        
4,350.00                1,250.00                        
3,850.00                3,750.00                        

5,250.00                
4,050.00                
4,750.00                

การตลาด (ปวช.)
4,150.00                

การตลาด (ม.6)

4,550.00                

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวช.,ม.6)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( ปวช.,ม.6) 4,550.00                

4,650.00                

การจัดการโลจิสติกส์ ม.6) 4,450.00                

5,150.00                

การจัดการส านักงาน
การจัดการโลจิสติกส์ (ปวช.) 3,950.00                

1,050.00                        

การจัดการงานส านักงาน 4,450.00                
เทคโนฯธุรกิจดิจิทัล (ปวช.,ม.6) 4,650.00                

การจัดการโลจิสติกส์ (ปวช.,ม.6)

เทคโนฯธุรกิจดิจิทัล (ปวช.,ม.6)


