
 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน 
เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพ้ืน ในสถาบันการบินพลเรือน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
----------------------- 

 ด้วย สถาบันการบินพลเรือน ก าหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  2559   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรที่รับสมัคร และจ ำนวนรับ 
 แบ่งออกเป็น 2 ภำค คือ ภำคปกติ และภำคต่อเนื่อง  
 ภำคปกติ 

หลักสูตร / สำขำวิชำ จ ำนวนรับ 

1.1  หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน 
      (Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) (4 ปี)   

260 

      ประกอบด้วย 3 วิชาเอก โดยให้เลือกวิชาเอกได้เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีท่ี 3  ได้แก่ 
      1.1.1  วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) 

 

   1.1.2  วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management: APM) 
   1.1.3  วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management : ACM) 

 

1.2  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)   
1.2.1  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionic  Engineering Program: AEE) (4 ปี) 

1.2.2   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionic  Engineering Program: AET)  

          (เทียบโอน) (3 ปี) 

 
60 
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1.3 หลักสูตรระดับอนุปริญญำ  จ ำนวน 3 สำขำวิชำ ได้แก่  
      1.3.1   สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 
                 (Aircraft Maintenance Engineer License:  AMEL) 
      1.3.2   สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ภำคสมทบ 
                 (Aircraft Maintenance Engineer License:  AMEL)     

 

32 

32 

 1.3.3   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)  
            (Aircraft Technology (Aircraft Instruments: AT-AI)) 

40 

 1.3.4   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)                                                                          
            (Aircraft Technology  (Avionics: AT-AE))   

40 

 1.3.5   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภำคสมทบ 
                  (Aircraft Technology (Avionics: AT-AE)) 

20 
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ภำคต่อเนื่อง (2 ปี) 

หลักสูตร จ ำนวน 
1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (ต่อเนื่อง) 

 (Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) 
(Continuing Program)  

 

       ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่  
 1.4.1  วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน 
           (Airport Management : APM) 

20 

1.1.3   1.4.2 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
1.1.4            (Air Cargo Management  : ACM) 

20 

 
2.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  2.1.  มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 2.2.  เป็นผู้ท่ีไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้กระท า 
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 2.3  เป็นผู้ท่ีไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ เพราะความผิดด้านความประพฤติ 
 2.4  เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือความพิการท่ีสถาบันการบินพลเรือน เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและวิชาชีพ  
 2.5  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท 
 2.6  เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ  
 
3.  คุณสมบัติเฉพำะ  ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
 
4.  เกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ 
 องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก รวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 4.1 ภำคปกติ และ ภำคสมทบ 
        4.1.1 สอบวัดความรู้  (90%) 
           1)  วิชาภาษาอังกฤษ       30% 
      2)  วิชาคณิตศาสตร์       25% 
      3)  วิชาฟิสิกส์        25% 
     4)  วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและความรู้พื้นฐานด้านการบิน  10% 
    4.1.2) สอบสัมภาษณ์   (10%) 
              สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
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 4.2 ภำคต่อเนื่อง และ หลักสูตรเทียบโอน 
    หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ทั้ง 2 วิชำเอก 
        4.2.1 สอบวัดความรู้    (90%) 
             1)  วิชาภาษาอังกฤษ      30% 
        2)  วิชาคณิตศาสตร์      25% 
        3)  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     25% 
       4)  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนฐานการบิน   10% 
    4.2.2   สอบสัมภาษณ์   (10%) 
              สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
               กำรพิจำรณำและกำรตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมกำรทีส่ถำบันแต่งตั้ง ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.  เงื่อนไขกำรสมัคร 

 5.1 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่ก าหนด 

 ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เลือกได้ทุกหลักสูตร  แต่ไม่เกิน 4 อันดับ 

 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ค านวณ หรือศิลป์ภาษา 
เลือกได้เฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต  

 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพบางสาขา เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ     
จากสาขาวิชาดังนี้ 

- หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 
- หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน (ภาคสมทบ) 
- หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน(เครื่องวัดประกอบการบิน)  
- หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน(อิเล็กทรอนิกส์การบิน)      
- หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน(อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (ภาคสมทบ)    

 ผู้สมัครหลักสูตรต่อเนื่อง และ หลักสูตรเทียบโอน เลือกได้ 3 สาขา  

- วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน  
- วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน) 
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 5.2  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศกำรรับสมัคร       
       หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร 
จะถือว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา  กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

หมำยเหตุ   ผู้สมัครที่มีวุฒิกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีผลกำรพิจำรณำเทียบควำมรู้ 
จำกกระทรวงศึกษำธิกำรมำแสดงในวันรำยงำนตัวด้วย 

6.  กำรสมัคร  
  ผู้ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่สถำบันก ำหนด และประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่ www.catc.or.th        
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 21 ธันวำคม 2558 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนำคม  2559  

ช ำระเงินผ่ำนระบบTeller Payment ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) วันจันทร์ที่ 21 ธันวำคม 
2559 - วันจันทร์ที ่4 เมษำยน 2559 

ขั้นตอนกำรรับสมัคร 
6.1 บันทึกข้อมูลการสมัคร ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง ตั้งแต่วันจันทร์ที่  

21 ธันวาคม 2558 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2559 
6.2 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร  หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงิน 

ค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตำมวันที่ที่ก ำหนด จะถือว่ำกำร
กรอกข้อมูลกำรสมัครในระบบ INTERNET เป็นโมฆะ   

6.3 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากท่ีได้การช าระเงินค่าสมัครแล้ว  ผู้สมัคร 
จะต้องด าเนินการยกเลิกการสมัครเดิม ผ่านระบบ INTERNET และให้ด าเนินการตามขั้นตอนการรับสมัคร
พร้อมช าระเงินค่าสมัครใหม่  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร  สถำบันจะถือข้อมูลกำรสมัคร
หลักสูตร / สำขำวิชำในฐำนข้อมูลครั้งสุดท้ำย ท่ีได้มีกำรช ำระเงินเป็นส ำคัญ 

 *กรณีมีกำรน ำใบสมัครที่ท ำกำรยกเลิกในระบบแล้วไปช ำระเงินจะไม่มีผลต่อกำรสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น* และ
สถำบันจะไม่คืนเงินค่ำสมัครให้ เพรำะข้อมูลกำรสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ดังนั้นใบสมัครดังกล่ำว
เป็นโมฆะ  จะไม่มีกำรน ำข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมำประมวลผลหรือจัดสถำนที่สอบให้แต่อย่ำงใด 
ฉะนั้น ก่อนจะน ำใบสมัครไปช ำระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนว่ำเป็นฉบับที่ถูกต้องและ
ไม่ได้ถูกท ำรำยกำรยกเลิกไปแล้ว 

 6.4 ตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัคร หลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ ได้ที่  
www.catc.or.th  และต้องพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ  หลังจากสถาบันก าหนดที่นั่งสอบแล้ว และน าไปใช้ใน 
วันสอบร่วมกับบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ด้วย    
 
 

http://www.catc.or.th/
http://www.catc.or.th/
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7.  อัตรำค่ำธรรมเนียม 

 ค่าสมัครสอบ    500  บาท 
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร   ตามท่ีธนาคารก าหนด 

8.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดควำมรู้/ควำมถนัดและแผนผังที่นั่งสอบ วนัจันทรท์ี่ 11 เมษำยน 2559 

 สถาบันประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบทาง website ที่ www.catc.or.th เท่านั้น 
 

9.  สอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด  

 สอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัดวันอำทิตย์ที ่  24 เมษำยน 2559  ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 1 
เวลำ 09.00 - 12.00 น. 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

 (โดยใช้ดินสอความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป พร้อมบัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จาก website ใช้ร่วมกับ 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปในการสอบด้วย) 

10.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ และกำรตรวจร่ำงกำย 

 วันอังคารที่  3  พฤษภาคม  2559  เวลา 16.00 น. ทาง website ที่ www.catc.or.th เท่านั้น 

11.  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 และวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา  
08.00 น.   เป็นต้นไป  ณ สถาบันการบินพลเรือน  พร้อมนี้ ให้ผู้สมัครเตรียมค่าตรวจร่างกาย จ านวน 500 
บาท พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวสอบ และให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ในวันสอบสัมภาษณ์ ตัวจริง
พร้อมส าเนา 

        
12.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ  

 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559  ทาง  website ที่ www.catc.or.th 

13. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ 

 13.1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
         13.1.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 .  
  ผู้สมัครที่มีวุฒิกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีผลกำรพิจำรณำเทียบควำมรู้ 
จำกกระทรวงศึกษำธิกำรมำแสดงในวันรำยงำนตัวด้วย 
 

http://www.catc.or.th/
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๖ 

 
                 13.1.2 หลักสตูร ปวช. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  หากปรากฏว่า 
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด สถาบันการบินพลเรือนจะไม่รับเข้าศึกษา 
     หำกสถำบันกำรบินพลเรือน ตรวจสอบภำยหลังว่ำ ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำคนใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วน ตำมที่สถำบันกำรบินพลเรือนก ำหนด สถำบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อในสถำบัน 
กำรบินพลเรือน  
         13.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือนแล้ว หากสถาบันการบินพลเรือน 
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา สถาบันจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือนและ
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 13.3 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันพุธที่ 25  พฤษภาคม 2559  ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามก าหนด  สถาบันการบินพลเรือนจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา  
 13.4 รายงานตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ล าดับส ารอง)  ตามท่ี สถาบันการบินพลเรือนประกาศ 
เรียกรายงานตัว วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม 2559  เป็นไปตามประกาศของสถาบันการบินพลเรือน   
 
14.  ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่และประชุมผู้ปกครอง / โครงกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมฯ 
       ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่และประชุมผู้ปกครอง    วนัศุกร์ที่  27  พฤษภาคม 2559 
       โครงกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมฯ      วันเสาร์ที่ 25 – วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 
 
15.  กำรวัดพื้นฐำนภำษำอังกฤษเบื้องต้น (TOEIC) ผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์จะต้องย่ืนผลกำรทดสอบ 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
        15.1. หากมีผลคะแนน TOEIC 400 คะแนน หรือ มากกว่า (โดยสอบระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2558  
– 5 พ.ค.2559) สามารถยื่นส าเนาผลคะแนน พร้อมแสดงใบแจ้งผลคะแนนฉบับจริงได้ในวันสอบสัมภาษณ์ 
โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  
         15.2. หากมีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน (สอบระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2558–5 พ.ค. 
2559)  ให้ยื่นส าเนาผลคะแนน พร้อมแสดงใบแจ้งผลคะแนนฉบับจริงได้ในวันสอบสัมภาษณ์ และต้องเรียน
ปรับพื้นฐำนภำษำอังกฤษ และเสียค่ำใช้จ่ำย คนละ 3,000.- บำท     ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.catc.or.th  

โดยก ำหนดเรียนปรับพื้นฐำนภำษำอังกฤษ  
หลักสูตร AMEL     เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 
                                    เวลา 9.00 น. - 13.00 น.   
หลักสูตรอ่ืนๆ    เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 24 มิ.ย. 2559 
    เวลา 09.00 น. -13.00 น. หรือ  13.00 น.- 16.00 น.  
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๗ 

 

15.3. หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลคะแนนอื่นใดที่ไม่ใช่ TOEIC เช่น TOEFL หรือ IELTS            
(สอบระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2558 – 5 พ.ค. 2559)   สามารถน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ได้           
เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี 

16.   เปิดภำคกำรศึกษำ 
 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 
      (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) 
 วันจันทร์ที่  4  กรกฎาคม 2559 หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)และ(ภาคต่อเนื่อง–เรียนนอกเวลา)  
                                                    และ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน  
      (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่            ธันวาคม  พ.ศ. 2558       
 
       นาวาอากาศเอก  

         (จิรพล  เกื้อด้วง) 
          ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๘ 

 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะ  ก ำหนดกำรสอบ วิชำที่สอบ  
 

หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (AVM) (4 ปี) 

คุณสมบัติเฉพำะ 
1.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ม. 6) ในปีการศึกษา 2558   

โดยต้องเรียนแผนการเรียน ดังนี ้

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
    คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทกุวิชา 
    ต้อง ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 

 แผนการเรียนศลิป์ค านวณ และแผนการเรียนศลิป์ภาษา  ประกอบด้วย 5 กลุม่สาระการเรยีนรู้  
    คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย และสงัคมศึกษาฯ และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  
    รวมทุกวิชาต้อง ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25  หรือ 

         2.  ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์และมีคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 
 แผนการเรียนศลิป์ค านวณ  และมคีะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 
 แผนการเรียนศลิป์ภาษา และมคีะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 

         

ก ำหนดกำรสอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด 

วันสอบ เวลำ วิชำทีส่อบ 

วันอำทิตยท์ี่ 24 เมษำยน 2559 09.00 – 12.00 น. 1. สอบวัดความรู้  
1.1  วิชาภาษาอังกฤษ                              
1.2  วิชาคณิตศาสตร์                                                         
1.3  วิชาฟิสิกส์                                                                
1.4  วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและ  
ความรู้พื้นฐานด้านการบิน              

สถำนที่สอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด :  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  1 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม     www.catc.or.th  
                                         โทรศัพท์  0 2272 5741 - 4 ต่อ 261, 230 หรือ e-mail: Registrar@catc.or.th 
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๙ 

 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะ  ก ำหนดกำรสอบ วิชำที่สอบ  
 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำรบิน (AEE) (4 ปี) 

 
1. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศกึษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
    1.1  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทีก่ ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม. 6) ในปีการศึกษา 2558  

  โดยต้องเรียนแผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  
  รวมทุกวิชาต้อง ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25    หรือ 

    1.2  ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์และมคีะแนนเฉลีย่สะสม 
           ตลอดหลักสตูร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 
     1.3 ตำไม่บอดส ี
 

ก ำหนดกำรสอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด 

วันสอบ เวลำ วิชำทีส่อบ 

วันอำทิตยท์ี่ 24 เมษำยน 2559    09.00 – 12.00 น. 1.  สอบวัดความรู้  
1.1  วิชาภาษาอังกฤษ                              
1.2  วิชาคณิตศาสตร์                                                         
1.3  วิชาฟิสิกส์                                                                
1.4  วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและ  
ความรู้พื้นฐานด้านการบิน              

สถำนที่สอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด :  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  1 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม     www.catc.or.th  
                                         โทรศัพท์  0 2272 5741 - 4 ต่อ 261, 230 หรือ e-mail: Registrar@catc.or.th 
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๑๐ 

 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะ  ก ำหนดกำรสอบ วิชำที่สอบ  
 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำรบิน (เทียบโอน) (AET) (3 ปี) 

 
1. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศกึษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำ กรณีเทียบโอน 
    2.1  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องวัดประกอบการบิน หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง หรือส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร CM / AI  
     1.2  ตำไม่บอดสี 
 
ก ำหนดกำรสอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด 

วันสอบ เวลำ วิชำทีส่อบ 

วันอำทิตยท์ี่ 24 เมษำยน 2559    09.00 – 12.00 น.  1. สอบวัดความรู้   
1.1  วิชาภาษาอังกฤษ                              
1.2  วิชาคณิตศาสตร์                                                         
1.3  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                               
1.4  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนฐานการบิน                

สถำนที่สอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด :  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  1 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม     www.catc.or.th  
                                         โทรศัพท์  0 2272 5741 - 4 ต่อ 261, 230 หรือ e-mail: Registrar@catc.or.th 
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๑๑ 

 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะ  ก ำหนดกำรสอบ วิชำที่สอบ  
 

 
หลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำนำยช่ำงบ ำรุงรักษำอำกำศยำน (AMEL) (6 ภำคกำรศึกษำ) 

 
คุณสมบัติเฉพำะ 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศกึษำอยูใ่นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม. 6) ในปีการศึกษา 2558                            
โดยต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

     รวมทุกวิชาต้อง ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25    หรือ 
         2.  ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
              ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25  หรือ 

3. ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  เครื่องกล  ไฟฟ้าก าลัง หรือ  
    สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่่ ำกว่ำ 2.50   หรือ 
4. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  เครื่องกล  ไฟฟ้าก าลัง  หรือ 
    สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  

         5. ตำไม่บอดสี 
 
ก ำหนดกำรสอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด 

วันสอบ เวลำ วิชำทีส่อบ 

วันอำทิตยท์ี่ 24 เมษำยน 2559 09.00– 12.00 น. 1. สอบวัดความรู้   
1.1  วิชาภาษาอังกฤษ                              
1.2  วิชาคณิตศาสตร์                                                         
1.3  วิชาฟิสิกส์                                                                
1.4  วิชาการใช้ทักษะการคิดเชงิเหตุผลและความรู้
พื้นฐานด้านการบิน              

สถำนที่สอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด :  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  1 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม     www.catc.or.th  
                                         โทรศัพท์  0 2272 5741 - 4 ต่อ 261, 230 หรือ e-mail: Registrar@catc.or.th 

 
 
 
 
 

http://www.catc.or.th/


 

 

๑๒ 

 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะ  ก ำหนดกำรสอบ วิชำที่สอบ  
 

หลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน (6 ภำคกำรศึกษำ)  

วิชำเอก อิเล็กทรอนิกส์กำรบนิ (AT-AE) 

วิชำเอก เครื่องวัดประกอบกำรบิน (AT-AI)                                                                      

 
คุณสมบัติเฉพำะ 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศกึษำอยูใ่นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม. 6) ในปีการศึกษา 2558                            
โดยต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  

              รวมทุกวิชาต้อง ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25    หรือ 
         2.  ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
              ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25  หรือ 

3. ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ   
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรยีน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50   หรือ 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง และ   
             มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
         5. ตำไม่บอดสี 
 
ก ำหนดกำรสอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด 

วันสอบ เวลำ วิชำทีส่อบ 

วันอำทิตยท์ี่ 24 เมษำยน 2559    09.00– 12.00 น. 1.  สอบวัดความรู้   
1.1  วิชาภาษาอังกฤษ                              
1.2  วิชาคณิตศาสตร์                                                         
1.3  วิชาฟิสิกส์                                                                
1.4  วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและ
ความรู้พื้นฐานด้านการบิน              

สถำนที่สอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด :  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  1 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม     www.catc.or.th  
                                         โทรศัพท์  0 2272 5741 - 4 ต่อ 261, 230 หรือ e-mail: Registrar@catc.or.th 

 
 
 

http://www.catc.or.th/


 

 

๑๓ 

 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะ  ก ำหนดกำรสอบ วิชำที่สอบ  

 

หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (2 ปี) (ต่อเนื่อง) 

วิชำเอก กำรจัดกำรท่ำอำกำศยำน (APMc) 

วิชำเอก กำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ (ACMc) 

 
คุณสมบัติเฉพำะ 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศกึษำ หรือส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรอื ระดับ
อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า   หรือ 

2. จบการศึกษาจากสถาบันการบนิพลเรือน หลักสูตรใดหลักสตูรหนึ่งดังนี้  
              2.1  การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) 
              2.2  สื่อสารการบิน (CO) 
              2.3  การบ ารุงรักษาอากาศยาน (AM) 
              2.4  อนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน (AMEL) 
              2.5  การบ ารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI) 
              2.6  การบ ารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM) 
              2.7  อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (AT-AE) (AT-AI) 
 

ก ำหนดกำรสอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด 

วันสอบ เวลำ วิชำทีส่อบ 

วันอำทิตยท์ี่ 24 เมษำยน 2559  09.00– 12.00 น. 1. สอบวัดความรู้   
1.1  วิชาภาษาอังกฤษ                              
1.2  วิชาคณิตศาสตร์                                                         
1.3  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                               
1.4  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนฐานการบิน                

สถำนที่สอบวัดควำมรู้/ ควำมถนัด :  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  1 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม     www.catc.or.th  
                                        โทรศัพท์  0 2272 5741 - 4 ต่อ 261, 230 หรือ e-mail: Registrar@catc.or.th 
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๑๔ 

 

              ภำคผนวก ก. 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 

หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน 
วิชำเอก กำรจัดกำรท่ำอำกำศยำน และวิชำเอก กำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ  

1. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
  1.1   ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    500.- บาท 
  1.2   ค่าธรรมเนียมควบคุมมาตรฐานการศึกษา (ต่อปีการศึกษา)         1,300.- บาท 
  1.3   ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)      500.- บาท 
  1.4   ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.5   ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)           3,000.- บาท 
  1.6   ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)      500.- บาท 
  1.7   ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.8   ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา)  500.- บาท 
  1.9   ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)   1,500.- บาท 
                1.10 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา       300.- บาท  
         (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
 1.11 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
           (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
                  หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                 1.12 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
         (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)   
 2.  ค่ำลงทะเบียน (ตลอดหลักสูตรมี 12 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 22  หน่วยกิต) 

 2.1  วชิาบรรยาย   หน่วยกิตละ       1,200.- บาท 
 2.2  วชิาปฏิบัติ       
   2.2.1  นอกเหนือรายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ       2,000.- บาท 
  2.2.2  รายวิชาชีพบังคับ  หน่วยกิตละ       2,500.- บาท 

           3. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร        800.- บำท 
      (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     

          4. ค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต          3,500.- บำท                                                 
.              (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)    

    รวมค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรตลอดหลักสูตร 12 ภำคกำรศึกษำ เป็นเงิน   284,000.- บำท 
หมำยเหตุ: ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชำสหกิจศึกษำ ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 550 คะแนน 



 

 

๑๕ 

ภำคผนวก  ข. 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 

หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน 

วิชำเอก กำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ 

1. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
 1.1  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    500.- บาท 
 1.2  ค่าธรรมเนียมควบคุมมาตรฐานการศึกษา (ต่อปีการศึกษา)         1,300.- บาท 
 1.3  ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)      500.- บาท 
 1.4  ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
 1.5  ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            3,000.- บาท 
 1.6  ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)      500.- บาท

1.7  ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.8  ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา)  500.- บาท 
  1.9  ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    1,500.- บาท 
                1.10 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา       300.- บาท  
         (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
       1.11 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
           (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
         หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                  1.12 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
         (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)   
 2.  ค่ำลงทะเบียน (ตลอดหลักสูตรมี 12 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 22  หน่วยกิต) 

 2.1  วชิาบรรยาย   หน่วยกิตละ       1,200.- บาท 
 2.2  วชิาปฏิบัติ       
   2.2.1  นอกเหนือรายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ       2,000.- บาท 
  2.2.2  รายวิชาชีพบังคับ  หน่วยกิตละ       2,500.- บาท 

           3. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร        800.- บำท 
       (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     

 4. ค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต          3,500.- บำท      

รวมค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรตลอดหลักสูตร 12 ภำคกำรศกึษำ เป็นเงิน   320,400.-  บำท 

 
หมำยเหตุ: ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชำสหกิจศึกษำ ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 550 คะแนน 

 



 

 

๑๖ 

ภำคผนวก  ค. 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำรบิน 
 

1. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
 1.1  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    500.- บาท 
 1.2  ค่าธรรมเนียมควบคุมมาตรฐานการศึกษา (ต่อปีการศึกษา)         1,300.- บาท 
 1.3  ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)      500.- บาท 
 1.4  ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.5  ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            3,000.- บาท 
  1.6  ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)      500.- บาท 
 1.7  ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
 1.8  ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา)  500.- บาท 
 1.9  ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)   1,500.- บาท 
                 1.10 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา       300.- บาท  
         (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
 1.11 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
           (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
                 หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                 1.12 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
         (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)   
 2.  ค่ำลงทะเบียน (ตลอดหลักสูตรมี 12 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 22  หน่วยกิต) 

 2.1  วชิาบรรยาย   หน่วยกิตละ       1,200.- บาท 
 2.2  วชิาปฏิบัติ       
   2.2.1  นอกเหนือรายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ       2,000.- บาท 
  2.2.2  รายวิชาชีพบังคับ  หน่วยกิตละ       2,500.- บาท 

           3. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร        800.- บำท  
                      (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     

 4. ค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต          3,500.- บำท      

รวมค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรตลอดหลักสูตร 12 ภำคกำรศกึษำ เป็นเงิน   330,500.-  บำท 

 
หมำยเหตุ: ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชำสหกิจศึกษำ ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 500 คะแนน 



 

 

๑๗ 

ภำคผนวก  ง. 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำรบิน (เทียบโอน) 
 

1. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
 1.1   ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    500.- บาท 
  1.2   ค่าธรรมเนียมควบคุมมาตรฐานการศึกษา (ต่อปีการศึกษา)         1,300.- บาท 
 1.3   ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)      500.- บาท
  1.4   ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.5   ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)           3,000.- บาท 
  1.6   ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)      500.- บาท 
  1.7   ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.8   ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา)  500.- บาท 
  1.9   ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)  1,500.- บาท 
                  1.10 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา       300.- บาท  
         (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
 1.11 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
           (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
                  หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                  1.12 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
         (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)   
 2.  ค่ำลงทะเบียน (ตลอดหลักสูตรมี 9 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 22  หน่วยกิต) 

 2.1  วชิาบรรยาย   หน่วยกิตละ       1,200.- บาท 
 2.2  วชิาปฏิบัติ       
   2.2.1  นอกเหนือรายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ       2,000.- บาท 
  2.2.2  รายวิชาชีพบังคับ  หน่วยกิตละ       2,500.- บาท 

           3. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร        800.- บำท  
                      (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     

 4. ค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต          3,500.- บำท      

รวมค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรตลอดหลักสูตร 9 ภำคกำรศึกษำ เป็นเงิน   233,700.-  บำท 

 
หมำยเหตุ: ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชำสหกิจศึกษำ ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 500 คะแนน 



 

 

๑๘ 

 
ภำคผนวก  จ. 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 
หลักสูตรอนุปริญญำ 

สำขำวิชำนำยช่ำงบ ำรุงรักษำอำกำศยำน   
 

1. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
  1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)   500.- บาท 
  1.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)     500.- บาท 
  1.3 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.4 ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            3,000.- บาท 
  1.5 ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.6 ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.7 ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา) 500.- บาท 
  1.8 ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    1,500.- บาท 
             1.9 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา      300.- บาท  
                (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
       1.10 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
         (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
                หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                 1.11 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
        (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)   
           2. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร        800.- บำท  
                      (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     
   3. ค่ำลงทะเบียนเรียน   

ชื่อหลักสูตร ค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรศกึษำ 
 (ต่อภำคกำรศึกษำ) (ต่อภำคกำรศึกษำ) 

ตลอดหลักสูตรมี 6 ภำคกำรศึกษำ   
2.1 หลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 25,000 3,600 

  
 รวมค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรตลอดหลักสูตร 6 ภำคกำรศกึษำ เป็นเงินประมำณ 210,700.- บำท 
 

หมำยเหตุ  ก่อนยื่นส ำเร็จกำรศึกษำนักศึกษำจะต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 450 คะแนน  
 

 



 

 

๑๙ 

 

ภำคผนวก  ฉ. 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 

หลักสูตรระดับอนุปริญญำ 
สำขำวิชำนำยช่ำงบ ำรุงรักษำอำกำศยำน (ภำคสมทบ)  

 
1. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 

  1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)   500.- บาท 
  1.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)     500.- บาท 
  1.3 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.4 ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            3,000.- บาท 
  1.5 ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.6 ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.7 เงินอุดหนุนทางวิชาการ (ต่อภาคการศึกษา)           5,000.- บาท 
  1.8 ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา) 500.- บาท 
  1.9 ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    1,500.- บาท 
                 1.10 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา      300.- บาท  
        (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
      1.11 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
         (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

                 หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                 1.12 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
        (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)   
           2. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร        800.- บำท  
                      (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     

  3. ค่ำลงทะเบียนเรียน   

ชื่อหลักสูตร ค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรศกึษำ 
 (ต่อภำคกำรศึกษำ) (ต่อภำคกำรศึกษำ) 

ตลอดหลักสูตรมี 6 ภำคกำรศึกษำ   
2.1 หลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 25,000 3,600 

  
รวมค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรตลอดหลักสูตร 6 ภำคกำรศึกษำ เป็นเงินประมำณ  240,700.-  บำท 
 

หมำยเหตุ  ก่อนยื่นส ำเร็จกำรศึกษำนักศึกษำจะต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 450 คะแนน  
 



 

 

๒๐ 

 

ภำคผนวก ช. 

     รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 
หลักสูตรระดับอนุปริญญำ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน 

วิชำเอก อิเล็กทรอนิกส์กำรบิน  และวิชำเอก เครื่องวัดประกอบกำรบิน 

1. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
  1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)   500.- บาท 
  1.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)     500.- บาท 
  1.3 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.4 ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            3,000.- บาท 
  1.5 ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.6 ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.7 ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา) 500.- บาท 
  1.8 ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    1,500.- บาท 
             1.9 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา      300.- บาท  
        (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
       1.10 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
           (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
                 หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                 1.12 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
        (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)   
 2.  ค่ำลงทะเบียน (ตลอดหลักสูตรมี 6 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 27 หน่วยกิต) 

 2.1  วชิาบรรยาย    หน่วยกิตละ  1,000.- บาท 
 2.2  วชิาปฏิบัติ      หน่วยกิตละ 1,500.- บาท 

 3. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร        800.- บำท  
               (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     

 
        รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา เป็นเงิน   172,100.-  บาท 

 
หมำยเหตุ: 1. ก่อนลงทะเบียนวิชำฝึกงำน ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 450 คะแนน 
              2. หลักสูตรน้ี เมื่อจบแล้วสำมำรถเทียบโอนรำยวิชำ เพ่ือเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
(AEE) ได้ 

 



 

 

๒๑ 

ภำคผนวก ซ. 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 
หลักสูตรระดับอนุปริญญำ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน 

วิชำเอก อิเล็กทรอนิกส์กำรบิน  (ภำคสมทบ) 

2. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
  1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)   500.- บาท 
  1.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)     500.- บาท 
  1.3 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.4 ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            3,000.- บาท 
  1.5 ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.6 ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.7 เงินอุดหนุนทางวิชาการ (ต่อภาคการศึกษา)           5,000.- บาท 
  1.8 ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา) 500.- บาท 
  1.9 ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)    1,500.- บาท 
                 1.10 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา      300.- บาท  
       (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
      1.11 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
         (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
                 หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                1.12 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
        (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)   
 2.  ค่ำลงทะเบียน (ตลอดหลักสูตรมี 6 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 27 หน่วยกิต) 

 2.1  วชิาบรรยาย    หน่วยกิตละ  1,000.- บาท 
 2.2  วชิาปฏิบัติ      หน่วยกิตละ 1,500.- บาท 

 3. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร   800.- บำท  
                (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     

        รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา เป็นเงิน   202,100.-  บาท 
 

หมำยเหตุ:    1.  ก่อนลงทะเบียนวิชำฝึกงำน ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 450 คะแนน 
            2.  หลักสูตรน้ี เมื่อจบแล้วสำมำรถเทียบโอนรำยวิชำ เพ่ือเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตบัณฑิต  
(AEE) ได้ 

 



 

 

๒๒ 

ภำคผนวก ฌ. 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 

หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (ต่อเนื่อง) 
วิชำเอก กำรจัดกำรท่ำอำกำศยำน  

และวิชำเอก กำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 

1. อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
  1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)   500.- บาท 
  1.2 ค่าธรรมเนียมควบคุมมาตรฐานการศึกษา (ต่อปีการศึกษา)         1,300.- บาท 
  1.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา)     500.- บาท 
  1.4 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.5 ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            3,000.- บาท 
  1.6 ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา)     500.- บาท 
  1.7 ค่ากิจกรรมนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)    500.- บาท 
  1.8 เงินอุดหนุนทางวิชาการ (ต่อภาคการศึกษา)           9,500.- บาท 
  1.9 ค่าบ ารุงห้อง Self Access Learning Center (ต่อภาคการศึกษา) 500.- บาท 
         1.10 ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)  1,500.- บาท 
                 1.11 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา      300.- บาท  
       (กรณีบัตรช ารุด/สูญหาย ค่าท าบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท) 
       1.12 ค่าประกันของเสียหาย        2,000.- บาท       
          (นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
                หรือพ้นสภำพนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 
                 1.13 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ        3,000.- บาท  
        (กรณีผลคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 400 คะแนน)  

2. ค่ำลงทะเบียน  (ตลอดหลักสูตรมี 6 ภำคกำรศึกษำ ๆ ละไม่เกิน 22 หน่วยกิต) 

2.1  วชิาบรรยาย   หน่วยกิตละ       1,200.- บาท 
2.2  วชิาปฏิบัติ       
        2.2.1  นอกเหนือรายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ       2,000.- บาท 
    2.2.2  รายวชิาชีพบังคับ  หน่วยกิตละ       2,500.- บาท 

     3. ค่ำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกำศนียบัตร        800.- บำท  
           (จ่ายครั้งเดียวเมื่อส าเร็จการศึกษา)     
    4. ค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต          3,500.- บำท      
 รวมค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร 6 ภำคกำรศึกษำ เป็นเงินประมำณ  230,600.-       บำท 

หมำยเหตุ: ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชำสหกิจศึกษำ ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ ำกว่ำ 550 คะแนน 



 

 

๒๓ 

ปฏิทินก ำหนดกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรวิชำภำคพื้น 
สถำบันกำรบินพลเรือน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

วัน/ เดือน/ ปี กิจกรรม 

เปิดระบบรับสมัครวันจันทร์ที่  21 ธันวาคม  2558   

ปิดระบบรับสมัครวันพฤหัสบดีที ่31 มีนาคม 2559  

รับสมัครผ่านระบบทาง INTERNET  

ที่ www.catc.or.th                       

วันจันทร์ที่ 21 ธนัวาคม 2558–วันจันทร์ที่ 4 เมษายน  2559   

(ตามเวลาท าการของธนาคาร) 

ช าระเงินผ่านระบบ Teller Payment  

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 

วันอาทิตยท์ี่  24 เมษายน 2559   สอบวัดความรู้/ความถนัด ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 1 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม  2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม–วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 

วันจันทร์ที ่ 23  พฤษภาคม  2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

วนัพุธที ่ 25  พฤษภาคม  2559  รายงานตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวจริง)  

เวลา 10.00-12.00 น.  และ 13.30-15.00 น.  

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 รายงานตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวส ารอง) 

(เป็นไปตามประกาศของสถาบันการบินพลเรือน) 

วันศุกร์ที ่ 27  พฤษภาคม  2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม –วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ   

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 วันเปิดภาคการศึกษา  หลักสูตรอนุปริญญา 
 สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน                         

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม  2559 วันเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตร ีและ 

 หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวชิาเทคโนโลยีอากาศยาน 

 
 


