วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รายงานตัวและมอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1
ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
(ปกติ)

รายการปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

กรอกใบสมัครออนไลน์ (http://datacenter.vec.go.th) และยื่นใบสมัครนักเรียน นักศึกษา
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โดยเตรียมสำเนาใบ รบ.1 หรือ ใบ ปพ.1 5 ภาคเรียน และสำเนาทะเบียนบ้าน
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาให้สภุ าพเรียบร้อย (สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 053-713038 ต่อ 101)

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผา่ นการคัดเลือก เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ. บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
และเว็บไซด์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (www.ctc.ac.th)

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา พร้อมชำระเงิน เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
ณ.ลานกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย แต่งชุดนักเรียน นักศึกษาหรือชุดสุภาพ
พร้อมนำผู้ปกครองมาลงลายมือชือ่ สัญญาการมอบตัว
หมายเหตุ ช่างยนต์ ทุกระดับชั้น สอบสัมภาษณ์ ณ.อาคารช่างยนต์ ชั้น 1 เวลา 8.00 – 10.00น.

ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ใหม่ ทั้งหมดทุกคน เวลา 07.40 – 17.00 น.
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ
นักเรียน ปวช.1 ตรวจสุขภาพ ณ. ลานอเนกประสงค์หลังอาคารอำนวยการ
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นักศึกษา ปวส.1 ตรวจสุขภาพ ณ. ลานอเนกประสงค์หลังอาคารอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ใหม่ ทั้งหมดทุกคน เวลา 07.40 – 17.00 น.
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

หลักฐานและเอกสารการรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน 6 กุมภาพันธ์ 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1- ปพ.1) พร้อมเซ็นชื่อกำกับรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อกำกับรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา พร้อมเซ็นชื่อกำกับรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อกำกับรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อกำกับรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ ของนักเรียน นักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

*

จำนวน 2
จำนวน 1
อย่างละ 1
จำนวน 1
อย่างละ 1
จำนวน 2

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป

การสำเนาเอกสารทุกชนิด ทั้งข้อ 1 – 5 ให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น

*หมายเหตุ

สาขาวิชาและสาขางานใด ที่มีจำนวนผู้สมัคร มอบตัว รายงานตัวไม่ถึง 16 คน วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายจะพิจารณาไม่เปิดสาขาวิชานั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ : โทร. 053-713038 ต่อ 101 และ 109 ดูผา่ นเว็บไซต์ : www.ctc.ac.th

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564
ระดับ ปวช.1
1. สาขาวิชาช่างยนต์ (ยานยนต์) ปกติ
สาขาวิชาช่างยนต์ (จักรยานยนต์ฯ) ทวิภาคี
สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) MEP
สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรทวิภาคี) ทวิภาคี
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (เครื่องมือกล)
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ผลิตภัณฑ์)
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ไฟฟ้ากำลัง)
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
6. สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์)
7. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ก่อสร้าง)
8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรม)
9. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์)
รวม

ระดับชั้น ปวส.1 (ม.6)
120 คน
40 คน
40 คน
20 คน
120 คน
40 คน
80 คน
80 คน
20 คน
120 คน
40 คน
40 คน
760 คน

ระดับปวส.1 (ปกติ)
1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)
40
2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(เครื่องมือกล)
20
3.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวิศวกรรมฯ)
20
4.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ)
20
5.สาขาวิชาไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)
80
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
40
7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ฯ(เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) 20
8.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง(ก่อสร้าง)
40
9.สาขาวิชาโยธา(โยธา)
40
รวม
320

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล)
3. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีวิศวกรรมฯ)
4. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ)
5. สาขาวิชาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ระบบฯ)
8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ฯ(เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)
9. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ก่อสร้าง)
10. สาขาวิชาโยธา (โยธา)
รวม

80
80
20
20
80
20
20
20
40
80
460

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ระดับชั้น ปวส.1 (ทวิภาคี)
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)
รวม

80 คน
80 คน

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2564
ระดับ ปวช.1

ระดับชั้น ปวส.1 (ม.6)

1.สาขาวิชาช่างยนต์ (ยานยนต์) ปกติ
2,940 บาท
สาขาวิชาช่างยนต์ (จักรยานยนต์) ทวิภาคี
2,940 บาท
สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) MEP
2,940 บาท
สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรทวิภาคี) ทวิภาคี
2,940 บาท
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (เครื่องมือกล)
2,940 บาท
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ผลิตภัณฑ์)
2,940 บาท
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ไฟฟ้ากำลัง)
2,940 บาท
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
2,940 บาท
6. สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์)
2,940 บาท
7. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ก่อสร้าง)
2,940 บาท
8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรม)
2,940 บาท
9. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์) 2,940 บาท

ระดับปวส.1 (ปกติ)
1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)
2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(เครื่องมือกล)
3.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวิศวกรรมฯ)
4.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ)
5.สาขาวิชาไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ฯ(เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)
8.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง(ก่อสร้าง)
9.สาขาวิชาโยธา(โยธา)

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
8,795 บาท
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล)
8,640 บาท
3. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีวิศวกรรมฯ)
8,140 บาท
4. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ)
9,500 บาท
5. สาขาวิชาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
10,305 บาท
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
9,730 บาท
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ระบบฯ) 9,530 บาท
8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ฯ(เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) 7,360 บาท
9. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ก่อสร้าง)
8,670 บาท
10. สาขาวิชาโยธา (โยธา)
8,770 บาท

ระดับชั้น ปวส.1 (ทวิภาคี)
7,160 บาท
8,155 บาท
7,655 บาท
7,060 บาท
7,260 บาท
6,860 บาท
6,860 บาท
6,960 บาท
6,760 บาท

1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)

7,660 บาท

