วิทยาลั ย เทคนิ คเชี ย งราย
กำหนดการรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา รายงานตั ว และมอบตั ว ลงทะเบี ย นนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ระดับ ชั้ น ปวช.1 และ ปวส.1
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2565
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบการรั บสมั ครออนไลน์ ( http://datacenter.vec.go.th)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
(ปกติ)

รายการปฏิบัติ

กรอกใบสมัครออนไลน์ (http://datacenter.vec.go.th) และยื่นใบสมัครนักเรียน นักศึกษา
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเตรียม 1.) สำเนาใบ รบ.1 หรือใบ ปพ.1 ทั้ง 5 ภาคเรียน และ 2.)สำเนาทะเบียนบ้าน
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย (สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 053-713038 ต่อ 101)
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

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

รายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา พร้อมชำระเงิน เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
ณ.ลานกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย แต่งชุดนักเรียน นักศึกษาหรือชุดสุภาพ
วันอาทิตย์ 27 กุมภาพันธ์ 2565
พร้อมนำผู้ปกครองมาลงลายมือชื่อสัญญาการมอบตัว

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ใหม่ ทั้งหมดทุกคน เวลา 07.40 – 17.00 น.
ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ (www.ctc.ac.th)**

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

นักเรียนตรวจสุขภาพ และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน ณ. ลานอเนกประสงค์หลังอาคารอำนวยการ
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ (www.ctc.ac.th)**

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

นักศึกษาตรวจสุขภาพ และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ. ลานอเนกประสงค์หลังอาคารอำนวยการ
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ (www.ctc.ac.th)**

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ใหม่ ทั้งหมดทุกคน เวลา 07.40 – 17.00 น.
ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ (www.ctc.ac.th)**
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ (www.ctc.ac.th)**
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ (www.ctc.ac.th)**

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565
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
120 คน
80 คน
20 คน
120 คน
40 คน
40 คน
800 คน

ระดับปวส.1 (ปกติ)
1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)
2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(เครื่องมือกล)
3.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวิ ศวกรรมฯ)
4.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ)
5.สาขาวิชาไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิก ส์อุ ตสาหกรรม)
7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ฯ(เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์)
8.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง(ก่อสร้าง)
9.สาขาวิชาโยธา(โยธา)
รวม

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล)
3. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีวิศวกรรมฯ)
4. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ)
5. สาขาวิชาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ระบบฯ)
8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ฯ(เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์)
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)
40
40
20
20
80
40
20
40
40
340

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)
รวม

80 คน
80 คน

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2565
ระดับ ปวช.1
1.สาขาวิชาช่างยนต์ (ยานยนต์) ปกติ
สาขาวิชาช่างยนต์ (จักรยานยนต์) 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)

ระดับชั้น ปวส.1 (ม.6)
3,605 บาท
3,605 บาท
3,605 บาท
3,605 บาท
3,605 บาท
3,605 บาท
3,605 บาท
3,605 บาท
3,605 บาท
2,990 บาท
2,990 บาท
3,605 บาท

ระดับปวส.1 (ปกติ)
1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)
2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(เครื่องมือกล)
3.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวิ ศวกรรมฯ)
4.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ)
5.สาขาวิชาไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิก ส์อุ ตสาหกรรม)
7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ฯ(เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์)
8.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง(ก่อสร้าง)
9.สาขาวิชาโยธา(โยธา)

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

8,742 บาท
9,804 บาท
9,304 บาท
9,250 บาท
9,006 บาท
7,460 บาท
7,260 บาท
7,460 บาท
8,945 บาท
9,045 บาท

ระดับชั้น ปวส.1 (ทวิภาคี)
7,260 บาท
9,604 บาท
9,104 บาท
7,160 บาท
7,360 บาท
6,960 บาท
6,960 บาท
7,060 บาท
6,860 บาท

1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)

7,760 บาท

