
แนวการปฏิบัติ  รับรายงานตัวเปนนักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปการศึกษา  2565 

เอกสารท่ีตองเตรียมในการรายงานตัว 

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.) หรือใบรับรองวากำลังศึกษาระดับช้ัน  ม.3 จำนวน 1 ฉบับ 

2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนักศึกษา    

3. ทะเบียนบาน ของนักเรียนนักศึกษา     

4. บัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครอง    

5. ทะเบียนบาน ของผูปกครอง     

6. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

7. หลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เปนตน 

          หมายเหตุ : เอกสารทุกอยางเซ็นช่ือและรับรองสำเนาถูกตองใหครบ 

 

คาใชจายในการศึกษา ระดับ ปวช. ปการศึกษา 2565 (แรกเขา) 

คาลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดรับงบประมาณตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาอุปกรณการเรียน 230 บาทคาเครื่องแบบนักเรียน 900 บาท  แต

จะตองชำระคาใชจายเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

1. คาลงทะเบียน 

- คาทำบัตรนักศึกษา (ครั้งละไมเกิน)      100 บาท 

- คาใชจายบริการอินเตอรเน็ตนอกเหนือเวลาเรียนปกติ (ภาคเรียนละ)  300 บาท 

- คาตรวจสุขภาพ (ปการศึกษา)      100 บาท 

- คารักษาสภาพแวดลอม (ภาคเรียนละ)     200 บาท 

- คาประกันอุบัติเหตุ (ปการศึกษา)      200 บาท 

- คาใชจายในการไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรู (นอกเหนือไปจาก  200 บาท 

ท่ีไดรับการอุดหนุนจากรัฐ) ทัศนศึกษา,คายจริยธรรม (แรกเขา) 

- คาสงเสริมกีฬาและนันทนาการ (ไดเส้ือกีฬา 1 ตัว และอาหาร) (ปการศึกษา) 350 บาท 

- คาชมรมผูปกครอง (คาสมัคร 100 บาท และคาบำรุงชมรม 100 บาท)  200 บาท 

       รวมเปนเงิน    1,650 บาท 

2. คาเสื้อผา 

- ปวช. สาขาวิชา ชางยนต ชางไฟฟากำลัง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเช่ือม  2,880   บาท 

ชางกอสราง                

- ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ทองเท่ียว (หญิง)     2,770  บาท 

- ปวช. สาขาวิชา การบัญชี ทองเท่ียว (ชาย)     2,520  บาท 

- ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ (หญิง)     3,330  บาท 

- ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ (ชาย)     2,810  บาท 

 

 



แนวการปฏิบัติ  รับรายงานตัวเปนนักเรียน ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทองปการศึกษา  2565 

เอกสารท่ีตองเตรียมในการรายงานตัว 

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.) หรือใบรับรองวากำลังศึกษาระดับช้ัน  ม.3 จำนวน 1 ฉบับ 

2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนักศึกษา    

3. ทะเบียนบาน ของนักเรียนนักศึกษา     

4. บัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครอง    

5. ทะเบียนบาน ของผูปกครอง     

6. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

7. หลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เปนตน 

          หมายเหตุ : เอกสารทุกอยางเซ็นช่ือและรับรองสำเนาถูกตองใหครบ 

 

คาใชจายในการศึกษา ระดับ ปวส. ปการศึกษา 2565 (แรกเขา) 

1. คาลงทะเบียน 

-  คาสมัครเขาศึกษา (แรกเขา)      50 บาท 

-  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา (แรกเขา)     50 บาท 

-  คาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ครั้งละ)     100 บาท  

-  คาบำรุงหองพยาบาล  (ภาคเรียนละ)     100 บาท 

-  คาบำรุงหองสมุด  (ภาคเรียนละ)      100 บาท 

-  คาใชจายบริการอินเตอรเน็ตนอกเหนือเวลาเรียนปกติ (ภาคเรียนละ ) 300 บาท 

-  คาตรวจสุขภาพ (ปการศึกษา)      100 บาท 

-  คารักษาสภาพแวดลอม (ภาคเรียนละ)     200 บาท 

-  คาประกันอุบัติเหตุ (ปการศึกษา)     200 บาท 

-  คาใชจายในการไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรู (นอกเหนือไปจาก  200 บาท 

     ท่ีไดรับการอุดหนุนจากรัฐ) ทัศนศึกษา,คายจริยธรรม (ปการศึกษา)   

-  คาสงเสริมกีฬาและนันทนาการ (ไดเส้ือกีฬา 1 ตัว และอาหาร) (ปการศึกษา) 350 บาท   

-  คาชมรมผูปกครอง (คาสมัคร 100 บาท และคาบำรุงชมรม 100 บาท) 200 บาท 

รวมท้ังสิ้น 1,950 บาท 
 

2. คาลงทะเบียนหนวยกิต  จำนวนหนวยกิตละ 100 บาท ภาคเรียนละประมาณ   2,000 – 3,000  บาท 

3. คาเสื้อผา 

- ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต ไฟฟากำลัง ระบบภาพและระบบเสียง   1,970   บาท 

เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสรางโลหะ(ชางเช่ือมโลหะ) 

- ปวส.สาขางาน นักพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร (ชาย)   2,210  บาท  

- ปวส.สาขางาน นักพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร (หญิง)   2,720  บาท  

- ปวส. สาขาวิชา การบัญชี ทองเท่ียว (หญิง)     2,140  บาท 

- ปวส. สาขาวิชา การบัญชี ทองเท่ียว (ชาย)     1,630  บาท 
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