
                                                      บัตรลงทะเบียนรายวิชา
                                                        วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รหสันักศึกษา.....63301010............................ระดับการศึกษา......ปวส.1.....ชย.1/1......   ปกีารศึกษา......1/2563.....................
ชื่อ - นามสกุล................................................................ สาขางาน........ เทคนิคยานยนต์..........    โทร............................................

รหสัวชิา หน่วยกิต
 30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ  3-0-3
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  2-2-3
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด  3-0-3
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร  1-2-2
30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม  3-0-3
30101-2101 งานระบบเคร่ืองยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  2-3-3
30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์  2-3-3
30000-2001 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 1  0-2-0

รวม..16-12-20.หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าลงทะเบยีนรายวชิา จ านวน…..20.....หน่วยกิต 2,400.00             บาท
2. ค่าบ ารุงหอ้งสมุด บาท
3. ค่าบ ารุงสุขภาพหรือหอ้งพยาบาล บาท
4. ค่าคู่มือนักศึกษา+ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บาท
5. ค่าด าเนินการประชุมผู้ปกครอง บาท
6. ค่าขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา บาท
7. ค่ากิจกรรม บาท
8. ค่าบริการและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บาท
9. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม บาท
10. ค่าตรวจสุขภาพและสารเสพติด บาท
11. ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ บาท
12. ค่าปฐมนิเทศและเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม บาท
13. ค่าประกันอุบติัเหตุ บาท
14. ค่าด าเนินการจัดการเรียนการสอน บาท
15. ค่าระเบยีนสะสม+สมุดความดี บาท

รวมเงนิที่ต้องช าระ สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน 2,400.00            บาท
*****ใหช้ าระเงนิเฉพาะค่าลงทะเบยีนรายวิชาเทา่น้ัน  และจะต้องช าระใหเ้สร็จสิ้นก่อนวันเปดิภาคเรียน
....................................โดยช าระเงนิได้ที่งานการเงนิวิทยาลัยเทคนิคภเูก็ต
หมายเหตุ  ** ให้น าเอกสารนี้มาในวันที่มอบตัวเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ..................................................
              ** กรณีสามารถเบิกค่าเล่าเรียนกับทางราชการได้ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ขอระเบียบการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา เจ้าหน้าที่รับเงิน
                  เพื่อใช้แนบใบเสร็จรับเงินในการน าไปต้ังเบิก                                                                     (ให้รับเงินภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น)

วนัที่.........../........../...........

ชื่อวชิา



                                                      บัตรลงทะเบียนรายวิชา
                                                        วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รหสันักศึกษา......63301010......................  ระดับการศึกษา......ปวส.1...ชย.2/1 - 2.......   ปกีารศึกษา......1/2563..................
ชื่อ - นามสกุล................................................................   สาขางาน....เทคนิคยานยนต์(ทวภิาคี).......    โทร.....................................

รหสัวชิา หน่วยกิต
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  2-2-3
30000-1605 มนุษยสัมพนัธใ์นการท างาน  2-0-2
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร  1-2-2
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  2-2-3
30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม  3-0-3
30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์  3-0-3
30101-2103 งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังยานยนต์  2-3-3
30101-2110 งานซ่อมเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  2-3-3
30000-2001 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 1  0-2-0

รวม..17-14-22.หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าลงทะเบยีนรายวชิา จ านวน….22.......หน่วยกิต 2,700.00             บาท
2. ค่าบ ารุงหอ้งสมุด บาท
3. ค่าบ ารุงสุขภาพหรือหอ้งพยาบาล บาท
4. ค่าคู่มือนักศึกษา+ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บาท
5. ค่าด าเนินการประชุมผู้ปกครอง บาท
6. ค่าขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา บาท
7. ค่ากิจกรรม บาท
8. ค่าบริการและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บาท
9. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม บาท
10. ค่าตรวจสุขภาพและสารเสพติด บาท
11. ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ บาท
12. ค่าปฐมนิเทศและเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม บาท
13. ค่าประกันอุบติัเหตุ บาท
14. ค่าด าเนินการจัดการเรียนการสอน บาท
15. ค่าระเบยีนสะสม+สมุดความดี บาท

รวมเงนิที่ต้องช าระ สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 2,700.00            บาท
*****ใหช้ าระเงนิเฉพาะค่าลงทะเบยีนรายวิชาเทา่น้ัน  และจะต้องช าระใหเ้สร็จสิ้นก่อนวันเปดิภาคเรียน
....................................โดยช าระเงนิได้ที่งานการเงนิวิทยาลัยเทคนิคภเูก็ต
หมายเหตุ  ** ให้น าเอกสารนี้มาในวันที่มอบตัวเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ...................................................
              ** กรณีสามารถเบิกค่าเล่าเรียนกับทางราชการได้ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ขอระเบียบการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา เจ้าหน้าที่รับเงิน
                  เพื่อใช้แนบใบเสร็จรับเงินในการน าไปต้ังเบิก                                                                     (ให้รับเงินภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น)

วนัที่.........../........../...........

ชื่อวชิา



                                                      บัตรลงทะเบียนรายวิชา                                            ส ำหรบันักศึกษำเรยีนปรบัพ้ืน

                                                        วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รหสันักศึกษา......63301010...........................  ระดับการศึกษา......ปวส.1....ชย.1/2......   ปกีารศึกษา......1/2563...................
ชื่อ - นามสกุล................................................................   สาขางาน......เทคนิคยานยนต์................   โทร........................................

รหสัวชิา หน่วยกิต
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ  3-0-3
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  2-2-3
30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  3-0-3
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร  1-2-2
30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม  3-0-3
30101-2101 งานระบบเคร่ืองยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  2-3-3
30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์  2-3-3
30100-0003 งานไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์  1-3-2
30000-2001 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 1  0-2-0

รวม.17-15-22หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าลงทะเบยีนรายวชิา จ านวน….22......หน่วยกิต 2,800.00             บาท
2. ค่าบ ารุงหอ้งสมุด บาท
3. ค่าบ ารุงสุขภาพหรือหอ้งพยาบาล บาท
4. ค่าคู่มือนักศึกษา+ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บาท
5. ค่าด าเนินการประชุมผู้ปกครอง บาท
6. ค่าขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา บาท
7. ค่ากิจกรรม บาท
8. ค่าบริการและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บาท
9. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม บาท
10. ค่าตรวจสุขภาพและสารเสพติด บาท
11. ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ บาท
12. ค่าปฐมนิเทศและเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม บาท
13. ค่าประกันอุบติัเหตุ บาท
14. ค่าด าเนินการจัดการเรียนการสอน บาท
15. ค่าระเบยีนสะสม+สมุดความดี บาท

รวมเงนิที่ต้องช าระ สองพันแปดร้อยบาทถ้วน 2,800.00            บาท
*****ใหช้ าระเงนิเฉพาะค่าลงทะเบยีนรายวิชาเทา่น้ัน  และจะต้องช าระใหเ้สร็จสิ้นก่อนวันเปดิภาคเรียน
....................................โดยช าระเงนิได้ที่งานการเงนิวิทยาลัยเทคนิคภเูก็ต
หมายเหตุ  ** ให้น าเอกสารนี้มาในวันที่มอบตัวเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ..................................................

              ** กรณีสามารถเบิกค่าเล่าเรียนกับทางราชการได้ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ขอระเบียบการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา เจ้าหน้าที่รับเงิน

                  เพื่อใช้แนบใบเสร็จรับเงินในการน าไปต้ังเบิก                                                                       (ให้รับเงินภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น)

วนัที่.........../........./...........

ชื่อวชิา


