
 
 
 

ประกาศวิทยาลััยเทคนิคเชียงราย 
เรื่องัการรบัสมััครนักเรัียนนักศึกษาัรายงานตัวและมอบตััวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาัระดับชัั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ััััััั(ปวช.)ัและระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงั(ปวส.) ประจ าปีการศัึกษา 2565  

(รอบเพิ่มเติมเฉพาะสาขางานที่ยังไม่เต็มจ านวน) 
……………………………………………. 

 

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายัสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือั2ัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาั
กระทรวงศึกษาธิการัมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนันักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพั(ปวช.)ั
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงั(ปวส.)ัเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายัรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียนันักศึกษาใหม่ั
(รอบเพิ่มเติม) 

 
รายการปฏิบัติ 

วันจนัทร์ที ่ 18 เมษายน 2565 
ถึงวนัศุกร์ที ่6 พฤษภาคม 2565 

  กรอกใบสมัครออนไลน์ท่ีห้องทะเบียน เวลา 08.30 – 15.00 น.      
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  โดยจะมีการรายงานตัว มอบตวัและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา พร้อมช าระเงนิในวันสมคัรเรียน 
  (สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 053-713038 ต่อ 109) 

วันจนัทร์ท่ี 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 หรือ Facebook:Chiangrai Technicalcollege 
 

วันอังคารท่ี 10  พฤษภาคม 2565 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ตรวจสุขภาพ และถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  
ณ. ลานอเนกประสงค์หลังอาคารอ านวยการ 
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์Covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.ctc.ac.th หรือ Facebook:Chiangrai Technicalcollege 
 

วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
นักศึกษาระดับ ปวส.1 ตรวจสุขภาพ และถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
ณ. ลานอเนกประสงค์หลังอาคารอ านวยการ 
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์Covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.ctc.ac.th หรือ Facebook:Chiangrai Technicalcollege 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม2565 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ใหม ่ทั้งหมดทุกคน เวลา 07.40 – 17.00 น.  
ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ 
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์Covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.ctc.ac.th หรือ Facebook:Chiangrai Technicalcollege 
 
 

วันอาทิตย์ท่ี 15 พฤษภาคม 2565 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ระดับ ปวช.1 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4  
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ต้ังแต่เวลา 13.00 – 13.30 น.  ณ. อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้น 4   
**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์Covid-19 โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.ctc.ac.th หรือ Facebook:Chiangrai Technicalcollege 
 

วันอังคารท่ี  17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 

http://www.ctc.ac.th/
http://www.ctc.ac.th/
http://www.ctc.ac.th/
http://www.ctc.ac.th/
http://www.ctc.ac.th/


 

หลักฐานและเอกสารการรายงานตัว มอบตัวัลงทะเบียน 
 

1. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1- ปพ.1)  ที่ส าเร็จการศกึษาแล้ว พร้อมเซ็นชื่อก ากับรับรอง “ส าเนาถูกต้อง”      จ านวน  2  ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อก ากับรับรอง “ส าเนาถูกต้อง”                                   จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา พร้อมเซ็นชื่อก ากับรับรอง “ส าเนาถูกต้อง”     อย่างละ 1  ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อก ากับรับรอง “ส าเนาถูกต้อง”    จ านวน  1  ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อก ากับรับรอง “ส าเนาถูกต้อง”   อย่างละ 1  ฉบับ 

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของนักเรียน นักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน     จ านวน  1  รูป 

 

*ัััััการส าเนาเอกสารทุกชนดิัทั้งข้อั1ั–ั5ัให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาดัA 4 เท่านั้นัััั* 

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

 

ค่าใช้จา่ยในการลงทะเบียนััปีการศกึษาั2565  
ระดับัปวช.1      ระดับชั้นัปวส.1 (ม.6)  

 
1.สาขาวิชาช่างยนต์ั(ยานยนต์)ัปกติั ัััััััั      3,605ับาท 1.ัสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลั(เทคนิคยานยนต)์ัััั           8,742ับาท 
ัััสาขาวชิาช่างยนต์ั(จักรยานยนต)์ัทวภิาคีัััััััั      3,605ับาท      2.ัสาขาวิชาเทคนิคการผลติั(เครื่องมอืกล)ัั           ัััััััััััััั9,804ับาท 
ัััสาขาวชิาช่างยนต์ั(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ)ัMEP           3,605ับาท   3.ัสาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรมั(เทคโนโลยีวิศวกรรมฯ)         9,304ับาท   
ัััสาขาวชิาช่างยนต์ั(หลกัสตูรทวิภาคี)ัทวิภาคี      3,605ับาท 4.ัสาขาวิชาเทคนิคโลหะั(เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ)           9,250ับาท   
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงานั(เครื่องมือกล)ัััััััั      3,605ับาท 5.ัสาขาวิชาไฟฟ้าั(ไฟฟ้าก าลัง)           ัั9,006ับาท   
3.ัสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะั(ผลติภณัฑ์) ัััััััััััััััััั3,605ับาท 6.ัสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ั (อิเลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรมัััััััััั7,460ับาท 
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังั(ไฟฟ้าก าลัง)       3,605ับาท 7.ัสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ั(คอมพิวเตอร์ระบบฯ)      7,260ับาท   
5.ัสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ั (อิเล็กทรอนิกส)์ััััั      3,605ับาท 8. สาขาวิชาช่างก่อสร้างั(ก่อสร้าง)ััััััััััััััััััััััััััััััััั8,945ับาท 
6. สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ั(เมคคาทรอนิกส)์ััั        3,605ับาท 9.ัสาขาวิชาโยธาั(โยธา) ััััััััััััััััััััััััััััััััััั9,045ับาท     
7.ัสาขาวิชาช่างกอ่สร้างั(ก่อสร้าง)       2,990ับาท       
8.ัสาขาวิชาสถาปัตยกรรมั(สถาปัตยกรรม)                   2,990ับาท    

             9.ัสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ั(เทคนิคคอมพวิเตอร์)ั3,605ับาทััััั    
  

 

ระดับปวส.1 (ปกติ)     ระดับชั้นัปวส.1 (ทวิภาคี)ั   

1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต)์ัััั       7,260ับาท     1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนต)์ััั ััััััั7,760ับาท   
2.สาขาวิชาเทคนิคการผลติ(เครื่องมือกล)ัั  ัััััั9,604ับาท  
3.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวิศวกรรมฯ) ั ััััั9,104ับาท  
4.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ) ัััััั7,160ับาท   
5.สาขาวิชาไฟฟ้า(ไฟฟ้าก าลัง)         7,360ับาท                 
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส์(อิเล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม)ััััััั6,960ับาท  
7.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง(ก่อสร้าง)ั        7,060ับาท  
8.สาขาวิชาโยธา(โยธา)         6,860ับาท  

 

http://www.ctc.ac.th/

