
กำหนดการลงทะเบียนและคา่ลงทะเบียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ปวช.3 
ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2564 



ตารางก าหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
วันพุธท่ี 27 ตุลาคม 2564

1. ช าระค่าลงทะเบียนกับครูท่ีปรึกษา ตามวัน และเวลา ท่ีก าหนดเท่าน้ัน

2. กรณีไม่สามารถมาช าระเงินด้วยตนเองเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด สามารถให้ครูท่ีปรึกษาด าเนินการแทนได้

3. ไม่สามารลงทะเบียนในเวลาท่ีก าหนดได้ ด้วยเหตุอันใดก็ตาม นักเรียน นักศึกษา สามารถลงทะเบียนได้อีกคร้ัง

ในสัปดาห์ท่ี 2 หลังเปิดภาคเรียน พร้อมสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 100 บาท

4. กรณีขอผ่อนผัน ระดับ ปวส. ให้ผ่อนผันได้เฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าวัสดุฝึกเท่าน้ัน

5. กรณีขอผ่อนผัน ระดับ ปวช. ให้ผ่อนผันได้บางส่วนและต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเป็นรายๆ ไป

6. กรณีขอผ่อนผัน เม่ือได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันค่าลงทะเบียนได้แล้ว ต้องช าระเงินส่วนท่ีผ่อนผันไว้ ภายใน 90 วัน 

หรือ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565

7. ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง

8. แต่งกายชุด นักเรียน นักศึกษา หรือชุดช้อปปฏิบัติงาน (ไม่สวมชุดพละศึกษา)

ท่ี ระดับช้ัน สาขางาน จ านวน ครูท่ีปรึกษา วันท่ี เวลา ค่าลงทะเบียน

1. ปวส.1 เทคโนโลยีงานเช่ือม (ปวช.) 13 นางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล 27 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,425

ปวส.1 เทคโนโลยีงานเช่ือม (ม.6) 7 นางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล 27 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,725

ปวส.1 โยธา (ปวช.) 1 นายไชยรัตน์ จิตรละเอียด 27 ต.ค. 64 09.00-12.00 3,475

ปวส.1 โยธา (ม.6) 5 นายไชยรัตน์ จิตรละเอียด 27 ต.ค. 64 09.00-12.00 3,475

ปวส.1 การจัดการส านักงาน (ปวช.) 9 นางสาวนีรนุช กัลป์จารุ 27 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,500

ปวส.1 การจัดการส านักงาน (ม.6) 10 นางสาวนีรนุช กัลป์จารุ 27 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,500

ปวส.1 อาหารและโภชนาการ (ปวช.) 4 นายอธิปพงศ์ โชคอ านวย 27 ต.ค. 64 09.00-12.00 3,475

2. ปวส.1 การบัญชี 22 นางสมใจ เหมนแก้ว 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 3,175

ปวส.1 การตลาด (ปวช.) 8 นายกิตติ พฤติวิทยากุล 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,575

ปวส.1 การตลาด (ม.6) 8 นายกิตติ พฤติวิทยากุล 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,575

ปวช.3 การตลาด 11 นางสาวเกณิกา เสนาคชวงค์ 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,000

ปวช.3 การเลขานุการ 11 นางสุภาพร หลงละเลิง 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,000

  แนวปฏิบัติ



ตารางก าหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2564

1. ช าระค่าลงทะเบียนกับครูท่ีปรึกษา ตามวัน และเวลา ท่ีก าหนดเท่าน้ัน

2. กรณีไม่สามารถมาช าระเงินด้วยตนเองเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด สามารถให้ครูท่ีปรึกษาด าเนินการแทนได้

3. ไม่สามารลงทะเบียนในเวลาท่ีก าหนดได้ ด้วยเหตุอันใดก็ตาม นักเรียน นักศึกษา สามารถลงทะเบียนได้อีกคร้ัง

ในสัปดาห์ท่ี 2 หลังเปิดภาคเรียน พร้อมสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 100 บาท

4. กรณีขอผ่อนผัน ระดับ ปวส. ให้ผ่อนผันได้เฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าวัสดุฝึกเท่าน้ัน

5. กรณีขอผ่อนผัน ระดับ ปวช. ให้ผ่อนผันได้บางส่วนและต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเป็นรายๆ ไป

6. กรณีขอผ่อนผัน เม่ือได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันค่าลงทะเบียนได้แล้ว ต้องช าระเงินส่วนท่ีผ่อนผันไว้ ภายใน 90 วัน 

หรือ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565

7. ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง

8. แต่งกายชุด นักเรียน นักศึกษา หรือชุดช้อปปฏิบัติงาน (ไม่สวมชุดพละศึกษา)

ท่ี ระดับช้ัน สาขางาน จ านวน ครูท่ีปรึกษา วันท่ี เวลา ค่าลงทะเบียน

1. ปวช.3 ยานยนต์ กลุ่ม 1 11 นายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง 28 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,000

ปวช.3 ยานยนต์ กลุ่ม 2 14 นายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง 28 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,000

ปวช.3 ยานยนต์ กลุ่ม 3 13 นายสุราคร ชุมนาค 28 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,000

ปวช.3 ยานยนต์ กลุ่ม 4 13 นายสุราคร ชุมนาค 28 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,000

ปวช.3 ผลิตภัณฑ์ 9 นายอดิศักด์ิ สว่างศิริราษฎร์ 28 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,000

ปวช.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 นายภาสกร รอดริน 28 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,000

2. ปวช.3 ไฟฟ้าก าลัง กลุ่ม 1 14 นางสาวอภิญญา จันทร์แดง 28 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,000

ปวช.3 ไฟฟ้าก าลัง กลุ่ม 2 13 นางสาวสุทัตตา มาสังข์ 28 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,000

ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ 16 นางณฐมน โพธ์ิถาวร 28 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,000

ปวช.3 ก่อสร้าง 11 นายจิรภัทร สิงหพันธ์ 28 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,000

ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 16 นางอรษา สองนา 28 ต.ค. 64 13.00-15.00 300

  แนวปฏิบัติ



ตารางก าหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม 2564

1. ช าระค่าลงทะเบียนกับครูท่ีปรึกษา ตามวัน และเวลา ท่ีก าหนดเท่าน้ัน

2. กรณีไม่สามารถมาช าระเงินด้วยตนเองเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด สามารถให้ครูท่ีปรึกษาด าเนินการแทนได้

3. ไม่สามารลงทะเบียนในเวลาท่ีก าหนดได้ ด้วยเหตุอันใดก็ตาม นักเรียน นักศึกษา สามารถลงทะเบียนได้อีกคร้ัง

ในสัปดาห์ท่ี 2 หลังเปิดภาคเรียน พร้อมสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 100 บาท

4. กรณีขอผ่อนผัน ระดับ ปวส. ให้ผ่อนผันได้เฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าวัสดุฝึกเท่าน้ัน

5. กรณีขอผ่อนผัน ระดับ ปวช. ให้ผ่อนผันได้บางส่วนและต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเป็นรายๆ ไป

6. กรณีขอผ่อนผัน เม่ือได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันค่าลงทะเบียนได้แล้ว ต้องช าระเงินส่วนท่ีผ่อนผันไว้ ภายใน 90 วัน 

หรือ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565

7. ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง

8. แต่งกายชุด นักเรียน นักศึกษา หรือชุดช้อปปฏิบัติงาน (ไม่สวมชุดพละศึกษา)

ท่ี ระดับช้ัน สาขางาน จ านวน ครูท่ีปรึกษา วันท่ี เวลา ค่าลงทะเบียน

1. ปวช.3 การบัญชี 28 นางกัญยารัตน์ อ้ันเต้ง 29 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,000

ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 นางสุจิรา ศรีสง 29 ต.ค. 64 09.00-12.00 1,000

ปวช.3 การท่องเท่ียว 33 นางสาวชนัญชิดา วรรณบวร 29 ต.ค. 64 09.00-12.00 300

2. ปวช.2 ยานยนต์ กลุ่ม 1 14 นายนันตชัย รักษาศรี 29 ต.ค. 64 13.00-15.00 300

ปวช.2 ยานยนต์ กลุ่ม 2 13 นายนันตชัย รักษาศรี 29 ต.ค. 64 13.00-15.00 300

ปวช.2 ยานยนต์ กลุ่ม 3 15 นายปรีชา ฉ้ิมเฉิดฉาย 29 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,000

ปวช.2 ยานยนต์ กลุ่ม 4 18 นายปรีชา ฉ้ิมเฉิดฉาย 29 ต.ค. 64 13.00-15.00 1,000

ปวช.2 การเลขานุการ 7 นางปวีณ์นุช จันเพชร 29 ต.ค. 64 13.00-15.00 300

  แนวปฏิบัติ


