
ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา  2561 

ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (ยานยนต)์ 
 
 

 
ระดับ 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

ค่าปรับ
พื้นฐาน 

 
รวม 

ปวช. 500 3,070 - 3,570 

ปวส.1/1,2 (จบ ปวช.เครื่องกลฯ) 4,700 4,690 - 9,390 
ปวส.1/3,4 (จบ ม.6 เครื่องกลฯ) 4,400 5,455 1,600 11,455 
ปวส.1/5,6 (จบ ม.6  ยานยนต์ ) 4,200 5,455 1,600 11,255 
ปวส.1/7,8 (จบม.6 ยานยนต์)  4,200 5,455 1,600 11,255 
ปวส.1/9,10 (จบปวช. ยานยต์ ทวิฯ )  4,800 4,690 - 9,490 

 
ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ระดับ 

ค่าบ ารงุ
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

ค่าปรับ
พื้นฐาน 

 
รวม 

ปวช. 500 3,150 - 3,650 
ปวส. 1/1,2  (จบปวช.)  ชาย 4,800 3,640 - 8,440 
ปวส. 1/1,2  (จบปวช.)  หญิง 4,800 3,190 - 7,990 
ปวส.1/3,4  5,6 (จบม.6 หรือเทียบเท่า )  ชาย 4,800 6,625 1,900 13,325 
ปวส.1/3,4  5,6 (จบม.6 หรือเทียบเท่า )  หญงิ 4,800 6,165 1,900 12,865 

 
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

 
ระดับ 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

ค่าปรับ
พื้นฐาน 

 
รวม 

ปวช. 500 3,225 - 3,725 
ปวส. 1/1,2  (จบปวช.)  ชาย 4,200 3,640 - 7,840 
ปวส. 1/1,2  (จบปวช.)  หญิง 4,200 3,190 - 7,390 
ปวส. 1/3,4  (จบม.6 )   ชาย 5,200 4,665 1,600 11,465 
ปวส. 1/3,4  (จบม.6 )   หญิง 5,200 4,215 1,600 11,015 

 

 



ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล   
 

 
ระดับ 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็ 

ค่าปรับพื้นฐาน  
รวม 

ปวช. 500 3,570 - 3,570 
ปวส.1/1,2(จบ ม.6)เครื่องมือกล  ชาย 5,300 4,905 1,600 11,805 
ปวส.1/1,2(จบ ม.6)เครื่องมือกล  หญิง 5,300 4,455 1,600 11,355 
ปวส.1/3,4 (จบม.6)เครื่องมือกล  ชาย 5,300 4,910 1,600 11,805 
ปวส.1/5,6(จบม.6 )แม่พิมพ์ฯ  ชาย  5,100 4,905 1,600 11,605 
ปวส.1/5,6(จบม.6 )แม่พิมพ์ฯ  หญิง 5,100 4,455 1,600 11,155 
ปวส.1/7,8(จบ ปวช.)แม่พิมพ์ฯ  ชาย 4,600 4,140 - 8,740 
ปวส.1/7,8(จบ ปวช.)แม่พิมพ์ฯ  หญิง 4,600 3,690 - 8,200 
ปวส.1/9(จบปวช.ทวิ)เครื่องมือกล  ชาย 4,600 4,140 - 8,740 
ปวส.1/9(จบปวช.ทวิ)เครื่องมือกล  หญิง 4,600 3,690 - 8,290 

 

ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ติดตั้งและบ ารุงรักษา) 
 

 
ระดับ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็ 

ค่าปรับพื้นฐาน  
รวม 

ปวช. 500 2,760 - 3,260 
ปวส.1/1,2(จบปวช.) ชาย 4,400 3,640 - 8,040 
ปวส.1/1,2 (จบปวช.)หญิง 4,400 3,190 - 7,590 
ปวส.1/3,4(จบม.6) ชาย 4,700 4,405 1,600 10,705 
ปวส.1/3,4 (จบม.6)หญิง 4,700 3,955 1,600 10,255 
ปวส.1/5,6(จบม.6) ชาย 4,700 4,405 1,600 10,705 
ปวส.1/5,6 (จบม.6)หญิง 4,700 3,955 1,600 10,255 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  (ก่อสร้าง) 
 

 
ระดับ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็ 

ค่าปรับพื้นฐาน  
รวม 

ปวช. 500 3,340 - 3,840 
ปวส.1/1(จบปวช.)ชาย 3,800 3,640 - 7,440 
ปวส.1/1(จบปวช.)หญิง 3,800 3,190 - 6,990 
ปวส.1/3,4(จบม.6 ) ชาย 4,100 4,670 2,600 11,370 
ปวส.1/3,4(จบม.6 ) หญิง 4,100 4,220 2,600 10,920 

 

 
 
 



ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  (โยธา) 
 

 
ระดับ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็ 

ค่าปรับพื้นฐาน  
รวม 

ปวช. 500 3,340 - 3,840 
ปวส.1/1,2(จบปวช.) ชาย 3,500 3,640 - 7,140 
ปวส.1/1,2 (จบปวช.)หญิง 3,500 3,190 - 6,690 
ปวส.1/3,4(จบม.6) ชาย 4,300 4,670 2,000 10,970 
ปวส.1/3,4 (จบม.6)หญิง 4,300 4,220 2,000 10,520 

 

ยอดรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ ประจ าปีการศึกษา  2561 
 ภาควิชาช่างโลหะการ 
 

No ระดับชั้น 
ค่าบ ารุง ค่าใช้จ่าย เรียนปรับ 

รวมทั้งสิ้น 
 การศึกษา เบ็ดเตล็ด พื้นฐาน 
 1 ปวช. 1 500 2,830 - 3,330 
 2 ปวส.1 จบ  ปวช. สายตรง  (ชาย) 4,100 3,640 - 7,740 
 3 ปวส.1  จบ  ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา (ชาย)  4,900 4,405 1,600 10,905 
 4 ปวส.1  จบ  ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา (หญิง)  4,900 3,955 1,600 10,455 
 5 ปริญญาตรี   ปี. 1 4,000 7,200 - 11,200 
 

       ยอดรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ ประจ าปีการศึกษา  2561 

ภาควิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง 

No ระดับชั้น 
ค่าบ ารุง ค่าใช้จ่าย เรียนปรับ 

รวมทั้งสิ้น 
 การศึกษา เบ็ดเตล็ด พื้นฐาน 

 1 ปวช. 1 500 4,420 - 4,920 
 2 ปวส.1 จบ  ปวช. สายตรง ( ชาย )  5,100 3,640 - 8,740 
 3 ปวส.1 จบ  ปวช. สายตรง ( หญิง )  5,100 3,190 - 8,290 
 4 ปวส.1 จบ  ปวช. สายตรง ( ชาย )  ทวิภาคี 5,100 3,640 - 8,740 
 5 ปวส.1 จบ  ม.6 หรือ  ปวช.ต่างสาขา (ชาย) 5,400 7,115 1,900 14,415 
 6 ปวส.1 จบ ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา ( หญิง ) 5,400 6,665 1,900 13,965 
 7 ปริญญาตรี   ปี. 1 4,000 7,350 - 11,350 
 

        
 
 
 

 



ยอดรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ ประจ าปีการศึกษา  2561 

ภาควิชา การจัดการโลจิสติกส ์
 

No ระดับชั้น 
ค่าบ ารุง ค่าใช้จ่าย เรียนปรับ 

รวมทั้งสิ้น  การศึกษา เบ็ดเตล็ด พื้นฐาน 
   ระบบ ปกติ   สาขางาน  การจัดการคลังสินค้า         
 1 ปวส.1    จบ ปวช.สายตรง        ( ชาย ) 3,800 3,300 - 7,100 
 2 ปวส.1     จบ ปวช.สายตรง       ( หญิง ) 3,800 2,850 - 6,650 
 3 ปวส.1  จบ  ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา     (ชาย )   3,800 3,300 2,800 9,900 
 4 ปวส.1  จบ  ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา    (หญิง )   3,800 2,850 2,800 9,450 
   ระบบ ทวิภาคี   สาขางาน  การจัดการโลจิสติกส์         
 5 ปวส.1  จบ ปวช.สายตรง      ( ชาย )  3,600 3,300 - 6,900 
 6 ปวส.1  จบ ปวช.สายตรง       ( หญิง )   3,600 2,850 - 6,450 
 7 ปวส.1  จบ  ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา    (ชาย )   3,600 3,300 2,800 9,700 
 8 ปวส.1  จบ  ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา    (หญิง )   3,600 2,850 2,800 9,250 
 

      
 หมายเหตุ *** 

เอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัว 
1. ใบแสดงผลการเรียน , ใบรบัรองการเป็นนักศึกษา  อย่างละ   1  ชุดพร้อมรับรองส าเนา 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบัตรประชาชนของตัวเองและของผู้ปกครอง  อย่างละ  1  ชุดพร้อมรับรองส าเนา 
3. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  แผ่น 

 


