
                                               บัตรลงทะเบียนรายวิชา
                                                วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รหสันักศึกษา......6231042..........................................  ระดับการศึกษา.....ปวส.2......5ชฟ. 1/1 - 2   ปกีารศึกษา.......1/2563.......
ชื่อ - นามสกุล................................................................   สาขางาน.........ไฟฟา้ก าลัง............     โทร.........................................................

รหสัวชิา/ชื่อวชิา
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ
3000-1203 ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏบิติังาน
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม ลงชื่อ...........................................นักเรียน
3104-1002 เคร่ืองวดัไฟฟา้
3104-2003 เคร่ืองกลไฟฟา้ 1 (..........................................................)
3104-2007 เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม
3104-2201 การติดต้ังไฟฟา้ 2
3104-2202 การประมาณการระบบไฟฟา้ ลงชื่อ.......................................ครูปกครอง
3104-9001 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3001-1002 กฎหมายทั่วไป (..........................................................)
3000-2002 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 2

ลงชื่อ.......................................ครูที่ปรึกษา

(..........................................................)
รวม.22-17-27.หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าลงทะเบยีนรายวชิา จ านวน.....27.....หน่วยกิต 3,200.00 บาท หมายเหตุ
2. ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 100.00           บาท   1. ใหน้ าเอกสารนี้มาในวันที่มอบตัวเพื่อขอรับ
3. ค่าบ ารุงสุขภาพหรือหอ้งพยาบาล 100.00           บาท ใบเสร็จรับเงิน
4. ค่าคู่มือนักศึกษา+ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บาท   2. กรณีสามารถเบกิค่าเล่าเรียนกบัทางราชการได้
5. ค่าด าเนินการประชุมผู้ปกครอง บาท ใหแ้จ้งกบัเจ้าหนา้ที่ขอระเบยีนการจัดเกบ็เงินบ ารุง
6. ค่าขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา+ค่าสมคัรเข้าเรียน บาท การศึกษา เพื่อใช้แนบใบเสร็จรับเงินในการน าไป
7. ค่าบ ารุงกิจกรรม 300.00           บาท ต้ังเบกิ
8. ค่าบริการและพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 200.00           บาท
9. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 300.00           บาท
10. ค่าตรวจสุขภาพและสารเสพติด 100.00           บาท
11. ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ 500.00           บาท                 ......................................................
12. ค่าปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม บาท เจ้าหน้าที่รับเงิน
13. ค่าประกันอุบติัเหตุ 250.00           บาท (ให้รับเงินภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น)
14. ค่าด าเนินการจัดการเรียนการสอน 100.00           บาท วนัที.่........../......................./...........
15. ค่าระเบยีนสะสม+สมุดความดี 40.00             บาท
รวม(.......หา้พันหน่ึงร้อยเก้าสิบบาทถ้วน.......) 5,190.00       บาท
ใหช้ าระเงนิได้ตั้งแต่บดัน้ีเปน็ต้นไป.............................................โดยช าระเงนิได้ที่ธนาคารตามก าหนดทกุสาขาทั่วประเทศ
และช าระเงนิหลังก าหนดได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดิภาคเรียนที่ 1/2563 (บวกเพ่ิมค่าปรับ 100 บาทจากยอดที่ต้องช าระ)                                             
ช าระเงนิแล้วใหน้ าเอกสารบตัรลงทะเบยีนเรียนพร้อมสลิปการช าระเงนิส่งครูที่ปรึกษา  ในวันเปดิภาคเรียนที่ 1/2563

                                                               ส าหรับธนาคาร วนัที.่........./...................../.............
               ธนาคารกรุงไทย (ทกุสาขาทั่วประเทศ)     Comp Code : 8803           ค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท / รายการ
ชื่อ - นามสกุล................................................................................................  รหสันักศึกษา(Ref.1)………………………………………………………..
ระดับการศึกษา(Ref.2)............................ สาขางาน(Ref.3)……………………............…………….หอ้ง............. ปกีารศึกษา..................................

         จ านวนเงนิเปน็ตัวอักษร        (.....................................................................)        ..............................บาท    
ผู้น าฝาก................................................โทรศัพท.์........................

หน่วยกิต
ตรวจความเรียบร้อยจากงานปกครอง
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                                               บัตรลงทะเบียนรายวิชา
                                                วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รหสันักศึกษา......6231043..........................................  ระดับการศึกษา.....ปวส.2......5ชฟ. 2/1......   ปกีารศึกษา.......1/2563........
ชื่อ - นามสกุล................................................................   สาขางาน.....เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ     โทร.....................................

รหสัวชิา/ชื่อวชิา
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ
3000-1203 ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏบิติังาน
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม ลงชื่อ...........................................นักเรียน
3104-1002 เคร่ืองวดัไฟฟา้
3104-2003 เคร่ืองกลไฟฟา้ 1 (..........................................................)
3104-2007 เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม
3104-2302 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ
3104-2205 การปอ้งกันระบบไฟฟา้ก าลัง ลงชื่อ.......................................ครูปกครอง
3104-9001 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3001-1002 กฎหมายทั่วไป (..........................................................)
3000-2002 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 2

ลงชื่อ.......................................ครูที่ปรึกษา

(..........................................................)
รวม.22-17-27.หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าลงทะเบยีนรายวชิา จ านวน.....27.......หน่วยกิต 3,200.00 บาท หมายเหตุ
2. ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 100.00           บาท   1. ใหน้ าเอกสารนี้มาในวันที่มอบตัวเพื่อขอรับ
3. ค่าบ ารุงสุขภาพหรือหอ้งพยาบาล 100.00           บาท ใบเสร็จรับเงิน
4. ค่าคู่มือนักศึกษา+ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บาท   2. กรณีสามารถเบกิค่าเล่าเรียนกบัทางราชการได้
5. ค่าด าเนินการประชุมผู้ปกครอง บาท ใหแ้จ้งกบัเจ้าหนา้ที่ขอระเบยีนการจัดเกบ็เงินบ ารุง
6. ค่าขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา+ค่าสมคัรเข้าเรียน บาท การศึกษา เพื่อใช้แนบใบเสร็จรับเงินในการน าไป
7. ค่าบ ารุงกิจกรรม 300.00           บาท ต้ังเบกิ
8. ค่าบริการและพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 200.00           บาท
9. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 300.00           บาท
10. ค่าตรวจสุขภาพและสารเสพติด 100.00           บาท
11. ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ 500.00           บาท                 ......................................................
12. ค่าปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม บาท เจ้าหน้าที่รับเงิน
13. ค่าประกันอุบติัเหตุ 250.00           บาท (ให้รับเงินภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น)
14. ค่าด าเนินการจัดการเรียนการสอน 100.00           บาท วนัที.่........../......................./...........
15. ค่าระเบยีนสะสม+สมุดความดี 40.00             บาท
รวม(........หา้พันหน่ึงร้อยเก้าสิบบาทถ้วน........) 5,190.00       บาท
ใหช้ าระเงนิได้ตั้งแต่บดัน้ีเปน็ต้นไป.............................................โดยช าระเงนิได้ที่ธนาคารตามก าหนดทกุสาขาทั่วประเทศ
และช าระเงนิหลังก าหนดได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดิภาคเรียนที่ 1/2563 (บวกเพ่ิมค่าปรับ 100 บาทจากยอดที่ต้องช าระ)                                             
ช าระเงนิแล้วใหน้ าเอกสารบตัรลงทะเบยีนเรียนพร้อมสลิปการช าระเงนิส่งครูที่ปรึกษา  ในวันเปดิภาคเรียนที่ 1/2563

                                                               ส าหรับธนาคาร วนัที.่........./...................../.............
               ธนาคารกรุงไทย (ทกุสาขาทั่วประเทศ)     Comp Code : 8803           ค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท / รายการ
ชื่อ - นามสกุล................................................................................................  รหสันักศึกษา(Ref.1)………………………………………………………..
ระดับการศึกษา(Ref.2)............................ สาขางาน(Ref.3)……………………............…………….หอ้ง............. ปกีารศึกษา..................................

         จ านวนเงนิเปน็ตัวอักษร        (...........................................................................)        ............................บาท    
ผู้น าฝาก................................................โทรศัพท.์........................

หน่วยกิต
ตรวจความเรียบร้อยจากงานปกครอง
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และช าระเงนิหลังก าหนดได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดิภาคเรียนที่ 1/2563 (บวกเพ่ิมค่าปรับ 100 บาทจากยอดที่ต้องช าระ)                                             



และช าระเงนิหลังก าหนดได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดิภาคเรียนที่ 1/2563 (บวกเพ่ิมค่าปรับ 100 บาทจากยอดที่ต้องช าระ)                                             


