
                                         

              รายการหลกัสตูรและกําหนดการเรยีนออกแบบแพทเทริน์อตุสาหกรรมชัน้สงู 

                                 หลกัสตูรเสือ้ผา้สตร ี: Womenswear 
 

* หลกัสตูรเนน้ ฝึกทักษะการปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ สามารถสรา้งสรรไดด้ว้ยตนเอง 
* หลกัสตูรมคีวามทันสมยั นําไปใชด้ไีซนร์ปูแบบไดห้ลากหลาย สวยงามตามมาตรฐานสากล 
* มหีลกัสตูรหลากหลายใหเ้ลอืก ผูเ้รยีนสามารถบรหิารเวลาเรยีน คา่อบรม ตามความเหมาะสม 
* หลกัสตูรออกแบบมาเพือ่เนน้การสอนแบบตัวตอ่ตวั ไมต่อ้งกงัวลเรือ่งเรยีนไมรู่เ้รือ่งหรอืตามไมท่ัน 
* สอนละเอยีดทกุขัน้ตอนแบบรูจ้รงิ นําไปใชง้านไดจ้รงิ สามารถใหคํ้าแนะนําและแกปั้ญหาได ้
* สอนทัง้สว่นออกแบบโครงสรา้ง ดไีซนค์ัตติง้ การเผือ่ตะเข็บ ซบัใน สาบ และเทคนคิการออกแบบชัน้สงู 

 

1.หลักสตูรแพทเทริน์อตุสาหกรรมชัน้สงูเพือ่การสรา้งแบรนด ์เพือ่ผูป้ระกอบการ และเพือ่เป็นมอือาชพี 
 
หลกัสตูร 1.1  หลกัสตูรแพทเทริน์เพือ่การสรา้งแบรนดเ์สือ้ผา้สําเร็จรูปสตร ีรวมประเภทผา้ทอทัว่ไป+ผา้ยดื กลุม่1 

ประเภทวตัถดุบิ หมวด รายการสนิคา้ กลุม่1 ระยะเวลาอบรม คา่อบรม 

ผา้ทอทัว่ไป+ผา้ยดื 
Woven+Knit 

ทอ่นลา่ง/Bottom 

* กระโปรง 
* กระโปรงกางเกง 
* กางเกงสตร ี
* กางเกงยนีส ์

Skirt 
Culotte 
Pants 
Jean 

624 ชม. 
(24 เดอืน) 

เทอม1 125,000 บาท 
เทอม2 125,000 บาท ทอ่นบน/Tops 

* เสือ้เช ิต้ เสือ้สตร ี
* เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน 
* เสือ้แจ็คเก็ต เสือ้สทู 

Shirt Blouse 
Fashion Tops 
Jacket Suit 

ชดุตดิกนั/Dress * ชดุกระโปรง 
* ชดุกางเกงตดิกนั 

Dress 
Jumpsuit 

 
กําหนดการเรยีน หลกัสตูร1.1 แบง่เป็น 2 เทอม ระยะเวลาเรยีนจนครบหลักสตูร 24 เดอืน 

 *คา่อบรมเทอม1 = 125,000 บาท 
   แบง่ชาํระ3งวด ภายใน3เดอืน 
         งวด1 = 50,000 บาท 
       งวด2 = 37,500 บาท 
       งวด3 = 37,500 บาท 

  *คา่อบรมเทอม2 = 125,000 บาท 
   แบง่ชําระ3งวด ภายใน3เดอืน 
         งวด1 = 50,000 บาท 
       งวด2 = 37,500 บาท 
       งวด3 = 37,500 บาท 

 
*ผูเ้ขา้อบรมสามารถหยดุการเรยีนหลงัสิน้สดุเทอม1 และกลับมาลงทะเบยีนเรยีนตอ่เทอม2ไดใ้นภายหลงั เพยีงแจง้ผูอ้บรมลว่งหนา้ 

หลกัสตูร 1.2  หลกัสตูรแพทเทริน์เพือ่การสรา้งแบรนดเ์สือ้ผา้สําเร็จรูปสตร ีรวมประเภทผา้ทอทัว่ไป+ผา้ยดื กลุม่2 

ประเภทวตัถดุบิ หมวด รายการสนิคา้ กลุม่2 ระยะเวลาอบรม คา่อบรม 

ผา้ทอทัว่ไป+ผา้ยดื 
Woven+Knit 

ทอ่นลา่ง/Bottom * กระโปรง 
* กางเกงสตร ี

Skirt 
Pants 

468 ชม. 
(18 เดอืน) 

เทอม1 94,000 บาท 
เทอม2 94,000 บาท ทอ่นบน/Tops * เสือ้เช ิต้ เสือ้สตร ี

* เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน 
Shirt Blouse 
Fashion Tops 

ชดุตดิกนั/Dress * ชดุกระโปรง 
* ชดุกางเกงตดิกนั 

Dress 
Jumpsuit 

เทอม 1 
12 เดอืน 
(312ชม.) 

ลําดับเรยีน -กระโปรง 
               -กระโปรงกางเกง 
               -เสือ้เช ิต้ เสือ้ยดื 
               -เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน 
               -ชดุกระโปรง+แขน+ปก 

เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั 
(วนัละ 6 ชม.) 

พุธ พฤหัสบด ีหรอืเสาร ์

เทอม 2 
12 เดอืน 
(312ชม.) 

ลําดับเรยีน -กางเกงสตร ี
               -กางเกงยนีสส์ตร ี
               -ชดุกางเกงตดิกนั 
               -เสือ้แจ็คเก็ต+แขน+ปก 
               -เสือ้สทู+แขน+ปก 

เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั 
(วนัละ 6 ชม.) 

พุธ พฤหัสบด ีหรอืเสาร ์



 
กําหนดการเรยีน หลกัสตูร1.2 แบง่เป็น 2 เทอม ระยะเวลาเรยีนจนครบหลักสตูร 18 เดอืน 

 *คา่อบรมเทอม1 = 94,000 บาท 
   แบง่ชาํระ3งวด ภายใน3เดอืน 
         งวด1 = 37,600 บาท 
       งวด2 = 28,200 บาท 
       งวด3 = 28,200 บาท 

  *คา่อบรมเทอม2 = 94,000 บาท 
   แบง่ชําระ3งวด ภายใน3เดอืน 
         งวด1 = 37,600 บาท 
       งวด2 = 28,200 บาท 
          งวด3 = 28,200 บาท 

 
*ผูเ้ขา้อบรมสามารถหยดุการเรยีนหลงัสิน้สดุเทอม1 และกลับมาลงทะเบยีนเรยีนตอ่เทอม2ไดใ้นภายหลงั เพยีงแจง้ผูอ้บรมลว่งหนา้ 

 
รายละเอยีดหลกัสตูร : หลกัสตูรการออกแบบแพทเทริน์เสือ้ผา้สําเร็จรูปสตรดีว้ยแมแ่บบอตุสาหกรรมครอบคลมุทกุประเภทสนิคา้ 
                                เพือ่การสรา้งแบรนด ์เหมาะสาํหรับผูป้ระกอบการ ดไีซเนอร ์นักออกแบบแพทเทริน์ และผูต้อ้งการสรา้ง 
                                แพทเทริน์สนิคา้ไดอ้ย่างมอือาชพี 
                                การอบรมแบง่เป็น 2 ระดบั 
                                1.การออกแบบสว่นโครงสรา้งสนิคา้ชนดิตา่งๆและสว่นประกอบ การปรับแมแ่บบ 3D ตามหลักเทคนคิชัน้สงู 
                                2.การออกแบบคตัติง้แพทเทริน์สนิคา้รูปแบบตา่งๆ ดว้นเทคนคิการออกแบบชัน้สงูและการแกปั้ญหา 
  
      เป้าหมายทีไ่ดร้บั : เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาจนจบเทอมแลว้ก็สามารถสรา้งสรรแมแ่บบแพทเทริน์อตุสาหกรรมไดเ้องตามรปูแบบทีต่อ้ง 
                                การและนําไปใชอ้อกแบบแพทเทริน์ไดค้รอบคลมุทกุรูปแบบสนิคา้และทกุประเภทวัตถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
                                โดยจะสามารถเริม่สรา้งสรรไดต้ัง้แตเ่ดอืนที ่3 รูปทรงสนิคา้จะมคีวามสวยงามตามหลักสรรีศาสตรแ์ละได ้
                                มาตรฐานสากล 
 
         วธิกีารเรยีน : *หลกัสตูรหมวด1 เลอืกเรยีนหลักสตูร1.1 หรอื หลกัสตูร1.2 เรยีนทัง้ผา้ทอทัว่ไปและผา้ยดื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทอม 1 
9 เดอืน 

(234ชม.) 

ลําดับเรยีน -กระโปรง 
               -กระโปรงกางเกง 
               -เสือ้เช ิต้ เสือ้ยดื 
               -เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน 

เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั 
(วนัละ 6 ชม.) 

พุธ พฤหัสบด ีหรอืเสาร ์

เทอม 2 
9 เดอืน 

(234ชม.) 

ลําดับเรยีน -ชดุกระโปรง+แขน+ปก 
               -กางเกงสตร ี
               -ชดุกางเกงตดิกนั 

เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั 
(วนัละ 6 ชม.) 

พุธ พฤหสับด ีหรอืเสาร ์



 

2. หลักสตูรแพทเทริน์อตุสาหกรรมชัน้สงู แยกประเภทวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
 
หลกัสตูร 2.1  หลกัสตูรแพทเทริน์เสือ้ผา้สําเร็จรูปสตร ีประเภทผา้ทอทั่วไป Woven 

ประเภทวตัถดุบิ หมวด รายการสนิคา้ ระยะเวลาอบรม คา่อบรม 

ผา้ทอทัว่ไป 
Woven 

ทอ่นลา่ง/Bottom 

* กระโปรง 
* กระโปรงกางเกง 
* กางเกงสตร ี
* กางเกงยนีส ์

Skirt 
Culotte 
Pants 
Jean 

468 ชม. 
(18 เดอืน) 

เทอม1 94,000 บาท 
เทอม2 94,000 บาท ทอ่นบน/Tops 

* เสือ้เช ิต้ เสือ้สตร ี
* เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน 
* เสือ้แจ็คเก็ต เสือ้สทู 

Shirt Blouse 
Fashion Tops 
Jacket Suit 

ชดุตดิกนั/Dress * ชดุกระโปรง 
* ชดุกางเกงตดิกนั 

Dress 
Jumpsuit 

 
กําหนดการเรยีน หลกัสตูร2.1 (ผา้ทอทัว่ไป) ระยะเวลาเรยีนจนครบหลกัสตูร 18 เดอืน 

 *คา่อบรมเทอม1 = 94,000 บาท 
   แบง่ชาํระ3งวด ภายใน3เดอืน 
         งวด1 = 37,600 บาท 
       งวด2 = 28,200 บาท 
       งวด3 = 28,200 บาท 

  *คา่อบรมเทอม2 = 94,000 บาท 
   แบง่ชําระ3งวด ภายใน3เดอืน 
         งวด1 = 37,600 บาท 
       งวด2 = 28,200 บาท 
       งวด3 = 28,200 บาท 

 
*ผูเ้ขา้อบรมสามารถหยดุการเรยีนหลงัสิน้สดุเทอม1 และกลับมาลงทะเบยีนเรยีนตอ่เทอม2ไดใ้นภายหลงั เพยีงแจง้ผูอ้บรมลว่งหนา้ 

หลกัสตูร 2.2  หลกัสตูรแพทเทริน์เสือ้ผา้สําเร็จรูปสตร ีประเภทผา้ยดื Knit 

ประเภทวตัถดุบิ หมวด รายการสนิคา้ ระยะเวลาอบรม คา่อบรม 

ผา้ยดื 
Knit 

ทอ่นลา่ง/Bottom 
* กระโปรง 
* กระโปรงกางเกง 
* กางเกงสตร ี

Skirt 
Culotte 
Pants 

468 ชม. 
(18 เดอืน) 

เทอม1 94,000 บาท 
เทอม2 94,000 บาท ทอ่นบน/Tops 

* เสือ้ยดืสตร ี
* เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน 
* เสือ้แจ็คเก็ต 

T-Shirt 
Fashion Tops 
Jacket 

ชดุตดิกนั/Dress * ชดุกระโปรง 
* ชดุกางเกงตดิกนั 

Dress 
Jumpsuit 

 
กําหนดการเรยีน หลกัสตูร2.2 (ผา้ยดื) ระยะเวลาเรยีนจนครบหลักสตูร 18 เดอืน 

 *คา่อบรมเทอม1 = 94,000 บาท 
   แบง่ชาํระ3งวด ภายใน3เดอืน 
         งวด1 = 37,600 บาท 
       งวด2 = 28,200 บาท 
       งวด3 = 28,200 บาท 
 

  *คา่อบรมเทอม2 = 94,000 บาท 
   แบง่ชําระ3งวด ภายใน3เดอืน 
         งวด1 = 37,600 บาท 
       งวด2 = 28,200 บาท 
       งวด3 = 28,200 บาท 

 
  *ผูเ้ขา้อบรมสามารถหยดุการเรยีนหลงัสิน้สดุเทอม1 และกลับมาลงทะเบยีนเรยีนตอ่เทอม2ในภายหลงั เพยีงแจง้ผูอ้บรมลว่งหนา้ 

เทอม 1 
9 เดอืน 

(234ชม.) 

เรยีน -กระโปรง 
       -กระโปรงกางเกง 
       -เสือ้เช ิต้ 
       -เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน 
       -ชดุกระโปรง+แขน+ปก 

เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั 
(วนัละ 6 ชม.) 

พุธ พฤหัสบด ีหรอืเสาร ์

เทอม 2 
9 เดอืน 

(234ชม.) 

เรยีน -กางเกงสตร ี
       -กางเกงยนีสส์ตร ี
       -ชดุกางเกงตดิกนั 
       -เสือ้แจ็คเก็ต+แขน+ปก 
       -เสือ้สทู+แขน+ปก 

เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั 
(วนัละ 6 ชม.) 

พุธ พฤหัสบด ีหรอืเสาร ์

เทอม 1 
9 เดอืน 

(234ชม.) 

เรยีน -กระโปรง 
       -กระโปรงกางเกง 
       -เสือ้ยดื 
       -เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน 
       -ชดุกระโปรง+แขน+ปก 

เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั 
(วนัละ 6 ชม.) 

พุธ พฤหัสบด ีหรอืเสาร ์

เทอม 2 
9 เดอืน 

(234ชม.) 

เรยีน -กางเกงสตร ี
       -กางเกงยนีสส์ตร ี
       -ชดุกางเกงตดิกนั 
       -เสือ้แจ็คเก็ต+แขน+ปก 

เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั 
(วนัละ 6 ชม.) 

พุธ พฤหัสบด ีหรอืเสาร ์



 
รายละเอยีดหลกัสตูร : หลกัสตูรการออกแบบแพทเทริน์เสือ้ผา้สําเร็จรูปสตรดีว้ยแมแ่บบอตุสาหกรรมครอบคลมุทกุประเภทสนิคา้ 
                                ในพืน้ฐานโครงสรา้งเดยีวกนั เนน้แยกตามประเภทวตัถดุบิทีใ่ชผ้ลติสนิคา้ เหมาะสาํหรับผูป้ระกอบการ  
                                นักออกแบบผูผ้ลติสนิคา้และผูท้ีต่อ้งการศกึษาแบบเฉพาะเจาะจงกลุม่วัตถดุบิ โดยเลอืกเรยีนเฉพาะกลุม่ 
                                สนิคา้ทีผ่ลติดว้ยผา้ทอทั่วไป หรอื กลุม่สนิคา้ทีผ่ลติดว้ยผา้ยดื 
                                การอบรมแบง่เป็น 2 ระดบั 
                                1.การออกแบบสว่นโครงสรา้งสนิคา้ชนดิตา่งๆและสว่นประกอบ การปรับแมแ่บบ 3D ตามหลักเทคนคิชัน้สงู 
                                2.การออกแบบคตัติง้แพทเทริน์สนิคา้รูปแบบตา่งๆ ดว้นเทคนคิการออกแบบชัน้สงูและการแกปั้ญหา 
 
    เป้าหมายทีไ่ดร้บั : เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาจนจบเทอมแลว้ก็สามารถสรา้งสรรแมแ่บบแพทเทริน์อตุสาหกรรมไดเ้องตามรปูแบบทีต่อ้ง 
                                การและนําไปใชอ้อกแบบแพทเทริน์ไดค้รอบคลมุทกุรูปแบบสนิคา้และทกุประเภทวัตถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
                                โดยจะสามารถเริม่สรา้งสรรไดต้ัง้แตเ่ดอืนที ่3 รูปแบบทีไ่ด ้มคีวามสวยงามตามหลกัสรรีศาสตรแ์ละได ้
                                มาตรฐานสากล 
 
            วธิกีารเรยีน : *หลกัสตูรหมวด2 เลอืกเรยีน หลกัสตูร 2.1 กลุม่ผา้ทอทั่วไป หรอื หลกัสตูร 2.2 กลุม่ผา้ยดื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

3.หลักสตูรแพทเทริน์อตุสาหกรรมชัน้สงู แยกเฉพาะรายการสนิคา้และวตัถดุบิ 
 

ผา้ทอทัว่ไป (WOVEN) 

รายการหลักสตูร รายการสนิคา้ ระยะเวลาอบรม คา่อบรม 

หลกัสตูร WO 3.1 * กระโปรง กระโปรงกางเกง 130 ชม. (5 เดอืน) 52,000 บาท (แบง่ชําระ 2 งวด) 

หลกัสตูร WO 3.2 * กางเกงสตร ี 104 ชม. (4 เดอืน) 41,000 บาท (แบง่ชําระ 2 งวด) 

หลกัสตูร WO 3.3 * กางเกงยนีสส์ตร ี 104 ชม. (4 เดอืน) 41,000 บาท (แบง่ชําระ 2 งวด) 

หลกัสตูร WO 3.4 * เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน+แขน+ปก 260 ชม. (10 เดอืน) 104,000 บาท (แบง่ชาํระ 3 งวด) 

หลกัสตูร WO 3.5 * เสือ้แจ็คเก็ต เสือ้สทู+แขน+ปก 260 ชม. (10 เดอืน) 104,000 บาท (แบง่ชาํระ 3 งวด) 

หลกัสตูร WO 3.6 * ชดุกระโปรง+แขน+ปก 286 ชม. (11 เดอืน) 114,000 บาท (แบง่ชาํระ 3 งวด) 

หลกัสตูร WO 3.7 * ชดุกางเกงตดิกนั+แขน+ปก 260 ชม. (10 เดอืน) 104,000 บาท (แบง่ชาํระ 3 งวด) 

 
ผา้ยดื (KNIT) 

รายการหลักสตูร รายการสนิคา้ ระยะเวลาอบรม คา่อบรม 

หลกัสตูร KN 3.8 * กระโปรง กระโปรงกางเกง 120 ชม. (5 เดอืน) 52,000 บาท (แบง่ชําระ 2 งวด) 

หลกัสตูร KN 3.9 * กางเกงสตร ี 104 ชม. (4 เดอืน) 41,000 บาท (แบง่ชําระ 2 งวด) 

หลกัสตูร KN 3.10 * กางเกงยนีสส์ตร ี 104 ชม. (4 เดอืน) 41,000 บาท (แบง่ชําระ 2 งวด) 

หลกัสตูร KN 3.11 * เสือ้แฟชัน่ทอ่นบน+แขน+ปก 260 ชม. (10 เดอืน) 104,000 บาท (แบง่ชาํระ 3 งวด) 

หลกัสตูร KN 3.12 * เสือ้แจ็คเก็ต+แขน+ปก 208 ชม. (8 เดอืน) 83,000 บาท (แบง่ชําระ 3 งวด) 

หลกัสตูร KN 3.13 * ชดุกระโปรง+แขน+ปก 286 ชม. (11 เดอืน) 114,000 บาท (แบง่ชาํระ 3 งวด) 

หลกัสตูร KN 3.14 * ชดุกางเกงตดิกนั+แขน+ปก 260 ชม. (10 เดอืน) 104,000 บาท (แบง่ชาํระ 3 งวด) 
 
กําหนดการเรยีน ระยะเวลาเรยีนตามรายการสนิคา้ทีเ่ลอืก  
     *คา่อบรม แบง่ชาํระได ้2-3 งวด ภายในระยะเวลา 2-3 เดอืน   
 
 
รายละเอยีดหลกัสตูร : หลกัสตูรการออกแบบแพทเทริน์เสือ้ผา้สําเร็จรูปสตรดีว้ยแมแ่บบอตุสาหกรรม เหมาะสําหรับผูป้ระกอบการ 
                                นักออกแบบหรอืผูท้ีต่อ้งการศกึษาการสรา้งแพทเทริน์เฉพาะเจาะจงชนดิสนิคา้และประเภทวัตถดุบิทีใ่ชใ้น 
                                กระบวนการออกแบบและผลติ 
                                การอบรมแบง่เป็น 2 ระดบั 
                                1.การออกแบบสว่นโครงสรา้งสนิคา้ชนดิตา่งๆและสว่นประกอบ การปรับแมแ่บบ 3D ตามหลักเทคนคิชัน้สงู 
                                2.การออกแบบคตัติง้แพทเทริน์สนิคา้รูปแบบตา่งๆ ดว้นเทคนคิการออกแบบชัน้สงูและการแกปั้ญหา 
 
      เป้าหมายทีไ่ดร้บั : เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาจบแลว้ ก็สามารถสรา้งสรรแมแ่บบแพทเทริน์อตุสาหกรรมไดเ้องตามชนดิของสนิคา้ทีไ่ด ้
                                เขา้อบรม และสามารถนําไปใชอ้อกแบบคตัติง้แพทเทริน์ตามรูปแบบทีต่อ้งการ สามารถสรา้งสรรรูปแบบ 
                                และรูปทรงไดส้วยงามตามหลักสรรีศาสตร ์และไดม้าตรฐานสากล 
 
        วธิกีารเรยีน : *หลกัสตูรหมวด3 เลอืกเรยีนเฉพาะรายการ  สนิคา้ในกลุม่ผา้ทอทั่วไป หรอื กลุม่ผา้ยดื 
                       *เลอืกเรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั(วนัละ 6 ชม.) พุธ พฤหัสบด ีหรอืเสาร ์
                       

 
 
 
 
           กรณีตอ้งการออกแบบหลกัสตูรการเรยีนตา่งหาก สามารถตดิตอ่สอบถามอาจารยผ์ูอ้บรม 

 

 



 

หลกัสตูรเพิม่เตมิเพือ่การเรยีนออกแบบแพทเทริน์อยา่งตอ่เนือ่ง 

 
รายละเอยีดหลกัสตูร  หลกัสตูรเหมาะสาํหรับผูเ้ขา้อบรมทีล่งทะเบยีนมากอ่นแลว้ แตต่อ้งการฝึกฝนการออกแบบคตัติง้เพิม่เตมิ 
                               เพือ่ความชาํนาญ หรอื ผูเ้ขา้อบรมทีต่อ้งการเพิม่ชัว่โมงการเรยีนเพิม่เตมิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยแบง่หลกัสตูร 
                               ตามชัว่โมงการสอนดงันี้ 
 
 

หลกัสตูรเพิม่เตมิ ระยะเวลาอบรม คา่อบรม 

หลกัสตูร 52 ชัว่โมง 2 เดอืน 25,000 บาท 

หลกัสตูร 78 ชัว่โมง 3 เดอืน 37,500 บาท 

หลกัสตูร 104 ชัว่โมง 4 เดอืน 50,000 บาท 

* สําหรบัผูล้งทะเบยีนเดมิ จะไดร้บัช ัว่โมงเรยีนเพิม่อกี 26 ชัว่โมงทกุหลกัสูตร * 

 


