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Guardian and student agree to the following terms: 

1. Guardian has to support the student for the tuition fee, school supply, clothing, and other expenses necessary during the student 

education 

2. Guardian and student are not allowed to request a refund for tuition fee, processing fee, and other expenses if the student 

has a personal reason not to continue his/her education 

3. Guardian and student will be responsible and pay for the damages incurred by the student during his/her education 
4. Guardian has to watch over the student's behavior and in compliance with rules, regulations, and student conduct imposed 
5. If the student is endangered resulted in injury or death during the student's education, student, parents, or guardian does not 

have the right to any claims. 
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The guardian and student has read and acknowledged this contract, and agree to the terms herein by signing this contract. 

(amja) 	 l'inPn9±1/ Student's signature 

(aAa) 	 rii.InA7a‘,/ Guardian's signature 
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(aA@) 	 1.11At./ CATC Authorized signature  
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ส ำหรับนักศึกษำชำวไทยเท่ำนั้น 
 รายการตรวจสอบหลักฐานและการช าระเงิน                                     

ชื่อ นาย, นางสาว .......................................................................เลขที่สมัคร...................................... 
หลักสูตรนำยช่ำงภำคพื้นดิน สำขำวิชำช่ำงเครื่องบิน วิชำเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ รุ่นที่ 60 (AMEL-60) 
 
                        บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบคัดเลือก                  จ ำนวน 1 ชุด 

            ข้อมูลใบสมัครสอบที่บันทึกประวัติ ทำง INTERNET  
 ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp 

พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) มุมบนด้ำนขวำ                จ ำนวน 1 รูป 

                     ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียน ฉบับจริงมำแสดงด้วย 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง      จ ำนวน 2 ชุด 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)   จ ำนวน 1 ชุด 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)    จ ำนวน 1 ชุด 

  ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ำมี)     จ ำนวน 1 ชุด 
  หนังสือสัญญำ ดำวน์โหลดที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp จ ำนวน 1 ชุด 
 

                    ลงชื่อ........................................................... .เจำ้หน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ 
................/................./................... 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  ค่ำข้ึนทะเบียนนักศึกษำ (ช ำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้ำ)     500.-   บำท 
  ค่ำประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีกำรศึกษำ)               750.-   บำท 
  ค่าบ ารุงกำรศึกษำ (ต่อภำคกำรศึกษำ)              5,250.-   บาท 
  ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ (เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้ำ)          1,500.-   บำท                   

ค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ        500.- บำท
 ค่าประกันของเสียหำย                2,000.-   บำท 

(นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืน เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้นสภำพนักศึกษำ  
ในกรณี ที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 

รวม   10,500.-  บำท 

                     ค่ำลงทะเบียนเรียน (ต่อภำคกำรศึกษำ)                     35,700.-  บำท 
  ค่าอุปกรณ์กำรศึกษำ (ต่อภาคการศึกษา)                                3,600.- บาท 
               รวมทั้งสิ้น                  49,800.- บาท 

                    ลงชื่อ............................................................... .เจ้ำหน้ำที่ก ำรเงิน 
     ................/................./................... 

 
 
 



ส ำหรับนักศึกษำชำวไทยเท่ำนั้น  

รายการตรวจสอบหลักฐานและการช าระเงิน                                     
ชื่อ นาย, นางสาว .......................................................................เลขที่สมัคร...................................... 

หลักสูตรเทียบเท่ำระดับอนุปริญญำ สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน 
                       วิชำเอก อิเล็กทรอนิกส์กำรบิน รุ่นที่ 9 (AT-AE 9)  
                        วิชำเอก เครื่องวัดประกอบกำรบิน รุ่นที ่9 (AT-AI 9) 
 

             บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบคัดเลือก                จ ำนวน 1 ชุด 
            ข้อมูลใบสมัครสอบที่บันทึกประวัติ ทำง INTERNET  
 ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp 

พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) มุมบนด้ำนขวำ             จ ำนวน 1 รูป 
                        ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียน ฉบับจริงมำแสดงด้วย 

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง       จ ำนวน 2 ชุด 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)    จ ำนวน 1 ชุด 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)     จ ำนวน 1 ชุด 

  ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)      จ ำนวน 1 ชุด 
  หนังสือสัญญำ ดำวน์โหลดที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp จ ำนวน 1 ชุด 

                    ลงชื่อ.................................... ....................... .เจำ้หน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ 
................/................./................... 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  ค่ำข้ึนทะเบียนนักศึกษำ (ช ำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้ำ)     500.-    บำท 
  ค่ำประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีกำรศึกษำ)                         750.-    บำท 
  ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ (ตอ่ภำคกำรศึกษำ)                                  5,250.-  บำท 
                     ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ (เก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้ำ)            1,500.-  บำท 
  ค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ        500.-    บำท                   
  ค่าประกันของเสียหำย                           2,000.-  บาท 

(นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืน เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ หรือพ้นสภำพนักศึกษำ  
ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 

รวม     10,500.-  บำท 
                     ค่ำลงทะเบียนเรียน (ต่อภำคกำรศึกษำ)                        24,600.-  บำท 
                 รวมทั้งสิ้น                  35,100.-  บำท 

                    ลงชื่อ............................................................... .เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  
     ................/................./................... 

 

http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp


ส ำหรับนักศึกษำชำวไทยเท่ำนั้น  
รายการตรวจสอบหลักฐานและการช าระเงิน                                     

ชื่อ นาย, นางสาว .......................................................................เลขที่สมัคร...................................... 
หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรบิน รุ่นที่ 23 (BM-23) 

 
                       บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบคัดเลือก                  จ ำนวน 1 ชุด 

            ข้อมูลใบสมัครสอบที่บันทึกประวัติ ทำง INTERNET  
  ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp 

 พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) มุมบนด้ำนขวำ                    จ ำนวน 1 รูป  
                       ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียน ฉบับจริงมำแสดงด้วย 

 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง                  จ ำนวน 2 ชุด 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)    จ ำนวน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)     จ ำนวน 1 ชุด 

   ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)      จ ำนวน 1 ชุด 
   หนังสือสัญญำ ดำวน์โหลดที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp   จ ำนวน 1 ชุด 

                    ลงชื่อ.................................. ......................... .เจำ้หน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ 
................/................./................... 

              รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  ค่ำขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ช ำระคร้ังเดียวเมื่อแรกเข้ำ)      500.-  บำท 
  ค่ำธรรมเนียมควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ (ต่อปีกำรศึกษำ)            1,300.-  บำท 
  ค่ำประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีกำรศึกษำ)                            750.-  บำท 
  ค่าบ ารุงกำรศึกษำ (ต่อภำคกำรศึกษำ)               5,250.-  บาท 

ค่ำธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ (เก็บคร้ังเดียวเมื่อแรกเข้ำ)             1,500.-  บำท 
ค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ         500.-  บำท 
ค่าประกันของเสียหาย                                      2,000.-  บาท 

(นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ หรือพ้นสภำพนักศึกษำ   
ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 

รวม     11,800.- บำท 
ค่ำลงทะเบียน   

  - วิชำบรรยำย                        หน่วยกิตละ 1,500 บำท X (14)                   21,000.-  บำท 
  - วิชำปฏิบัติ                          หน่วยกิตละ 2,500 บำท X (1)                      2,500.-  บำท 
              รวมทั้งสิ้น                    35,300.-  บำท 

                    ลงชื่อ............................................................... .เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  
     ................/................./................... 

 

http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp


ส ำหรับนักศึกษำชำวไทยเท่ำนั้น  

รายการตรวจสอบหลักฐานและการช าระเงิน                                     
ชื่อ นาย, นางสาว .......................................................................เลขที่สมัคร...................................... 

หลักสูตร วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำรบิน รุ่นที่ 11 (AVE-11) 
 

                       บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบคัดเลือก                  จ ำนวน 1 ชุด 
            ข้อมูลใบสมัครสอบที่บันทึกประวัติ ทำง INTERNET  
  ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp 

 พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) มุมบนด้ำนขวำ                    จ ำนวน 1 รูป  
                       ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียน ฉบับจริงมำแสดงด้วย 

 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง                  จ ำนวน 2 ชุด 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)    จ ำนวน 1 ชุด 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)     จ ำนวน 1 ชุด 

  ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)      จ ำนวน 1 ชุด 
  หนังสือสัญญำ ดำวน์โหลดที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp   จ ำนวน 1 ชุด   

                    ลงชื่อ........................................................... .เจำ้หน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ 
................/................./................... 

              รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  ค่ำขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (ช ำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้ำ)      500.-  บำท 
  ค่ำธรรมเนียมควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ (ต่อปีกำรศึกษำ)            1,300.-  บำท 
  ค่ำประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีกำรศึกษำ)                            750.-  บำท 
  ค่าบ ารุงกำรศึกษำ (ต่อภำคกำรศึกษำ)               5,250.-  บาท 

ค่ำธรรมเนียมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ (เก็บคร้ังเดียวเมือ่แรกเข้ำ)             1,500.-  บำท 
ค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ         500.-  บำท 
ค่าประกันของเสียหาย                                      2,000.-  บาท 

(นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ หรือพ้นสภำพนักศึกษำ   
ในกรณีที่นักศึกษำมิได้ท ำของเสียหำย) 

รวม    11,800.- บำท 
ค่ำลงทะเบียน 

                     - วิชำบรรยำย                        หน่วยกิตละ 1,500 บำท X (16)                     24,000.- บำท 
           - วิชำปฏิบัติ                          หน่วยกิตละ 2,500 บำท x (2)                        5,000.- บำท 
                                                                                     รวมทั้งสิ้น                     40,800.- บำท 

                    ลงชื่อ............................................................... .เจ้ำหน้ำที่กำร เงิน 
     ................/................./...................                 

 
                  

http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp


 ส่วนที่ 1 (ส ำหรับธนำคำร) 

ใบแจ้งกำรช ำระเงิน (ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน)                                                   
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 

รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
 

COMPANY CODE = 87116 
 

   ช่ือนักศึกษา.นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล.................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ................................. 
   Ref.1 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
    

   Ref.2 รหัสผู้สมัคร     
   หลักสูตร (โปรดระบุ)  

 หลกัสูตร จ ำนวนเงิน 

 การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน  รุ่นที่ 23 (BM-23) 35,300 บำท 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน  รุ่นที่ 11 (AVE-11) 40,800 บำท 

 นายช่างภาคพ้ืนดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ รุ่นที่ 60 (AMEL-60) 49,800 บำท 

 อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์การบิน รุ่นที่ 9 (AT-AE-9) ภาคปกติ 35,100 บำท 

 อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอก เครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 9 (AT-AI-9) 35,100 บำท 
 
 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................. ......................................................... 

ส่วนที่ 2 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งกำรช ำระเงิน (ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน)                                                   
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 

รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
COMPANY CODE = 87116 

 

   ช่ือนักศึกษา.นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล.................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ................................. 
   Ref.1 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
 
 

   Ref.2 รหัสผู้สมัคร  
   หลักสูตร (โปรดระบุ) 

 หลักสูตร จ ำนวนเงิน 

 การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน  รุ่นที่ 23 (BM-23) 35,300 บำท 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน  รุ่นที่ 11 (AVE-11) 40,800 บำท 

 นายช่างภาคพ้ืนดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ รุ่นที่ 60 (AMEL-60) 49,800 บำท 

 อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์การบิน รุ่นที่ 9 (AT-AE-9) ภาคปกติ 35,100 บำท 

 อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอก เครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 9 (AT-AI-9) 35,100 บำท 
 

ส ำหรับนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (รอบ 1 : Portfolio) 
หมำยเหตุ : 1.ก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มกรำคม 2564 ส ำหรับนักศึกษำใหม่ (ตัวจริง)  

        2. โปรดกรอกเอกสำรนี้ให้ชัดเจนและครบถ้วนพร้อมน ำเงินสดไปติดต่อช ำระเงินที่  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้ทุกสำาำทั่วประเทศ 
        3. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเป็นไปตำมที่ธนำคำรก ำหนด 
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