บัตรลงทะเบียนรายวิชา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รหัสนักศึกษา......6231042.......................................... ระดับการศึกษา.....ปวส.2......5ชฟ. 1/1 - 2 ปีการศึกษา.......1/2563.......
ชื่อ - นามสกุล................................................................ สาขางาน.........ไฟฟ้ากาลัง............ โทร.........................................................
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ตรวจความเรียบร้อยจากงานปกครอง
3-0-3
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2-0-2
3000-1203 ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ลงชื่อ...........................................นักเรียน
3-0-3
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุขภาพและสังคม
2-3-3
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า
(..........................................................)
2-3-3
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1
2-3-3
3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2-3-3
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2
ลงชื่อ.......................................ครูปกครอง
3-0-3
3104-2202 การประมาณการระบบไฟฟ้า
2-3-3
3104-9001 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(..........................................................)
1-0-1
3001-1002 กฎหมายทั่วไป
0-2-0
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
ลงชื่อ.......................................ครูที่ปรึกษา
(..........................................................)
รวม.22-17-27.หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา จานวน.....27.....หน่วยกิต
2. ค่าบารุงห้องสมุด
3. ค่าบารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล

หมายเหตุ
3,200.00 บาท
1. ให้นาเอกสารนี้มาในวันที่มอบตัวเพื่อขอรับ
100.00 บาท
ใบเสร็จรับเงิน
100.00 บาท
บาท
4. ค่าคู่มือนักศึกษา+ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
2. กรณีสามารถเบิกค่าเล่าเรียนกับทางราชการได้
5. ค่าดาเนินการประชุมผู้ปกครอง
ให้
แจ้งกับเจ้าหน้าที่ขอระเบียนการจัดเก็บเงินบารุง
บาท
บาท
6. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา+ค่าสมัครเข้าเรียน
การศึกษา เพื่อใช้แนบใบเสร็จรับเงินในการนาไป
7. ค่าบารุงกิจกรรม
ตั้งเบิก
300.00 บาท
8. ค่าบริการและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
200.00 บาท
9. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม
300.00 บาท
10. ค่าตรวจสุขภาพและสารเสพติด
100.00 บาท
11. ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ
......................................................
500.00 บาท
12. ค่าปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เจ้าหน้าที่รับเงิน
บาท
13. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
(ให้รับเงินภายในวันที่กาหนดเท่านั้น)
250.00 บาท
14. ค่าดาเนินการจัดการเรียนการสอน
วันที.่ ........../......................./...........
100.00 บาท
15. ค่าระเบียนสะสม+สมุดความดี
40.00 บาท
รวม(.......ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน.......)
5,190.00 บาท
ให้ชาระเงินได้ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป.............................................โดยชาระเงินได้ที่ธนาคารตามกาหนดทุกสาขาทั่วประเทศ
และชาระเงินหลังกาหนดได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (บวกเพิม่ ค่าปรับ 100 บาทจากยอดที่ต้องชาระ)
ชาระเงินแล้วให้นาเอกสารบัตรลงทะเบียนเรียนพร้อมสลิปการชาระเงินส่งครูที่ปรึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

สาหรับธนาคาร
วันที.่ ........./...................../.............
ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) Comp Code : 8803
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท / รายการ
ชื่อ - นามสกุล................................................................................................ รหัสนักศึกษา(Ref.1)………………………………………………………..
ระดับการศึกษา(Ref.2)............................ สาขางาน(Ref.3)……………………............…………….ห้อง............. ปีการศึกษา..................................
จานวนเงินเป็นตัวอักษร

(.....................................................................)
..............................บาท
ผู้นาฝาก................................................โทรศัพท์.........................

บัตรลงทะเบียนรายวิชา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รหัสนักศึกษา......6231043.......................................... ระดับการศึกษา.....ปวส.2......5ชฟ. 2/1...... ปีการศึกษา.......1/2563........
ชื่อ - นามสกุล................................................................ สาขางาน.....เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ โทร.....................................
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ตรวจความเรียบร้อยจากงานปกครอง
3-0-3
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2-0-2
3000-1203 ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ลงชื่อ...........................................นักเรียน
3-0-3
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุขภาพและสังคม
2-3-3
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า
(..........................................................)
2-3-3
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1
2-3-3
3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2-3-3
3104-2302 ซ่อมบารุงเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ลงชื่อ.......................................ครูปกครอง
3-0-3
3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
2-3-3
3104-9001 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(..........................................................)
1-0-1
3001-1002 กฎหมายทั่วไป
0-2-0
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
ลงชื่อ.......................................ครูที่ปรึกษา
(..........................................................)
รวม.22-17-27.หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา จานวน.....27.......หน่วยกิต
2. ค่าบารุงห้องสมุด
3. ค่าบารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล

หมายเหตุ
3,200.00 บาท
1. ให้นาเอกสารนี้มาในวันที่มอบตัวเพื่อขอรับ
100.00 บาท
ใบเสร็จรับเงิน
100.00 บาท
บาท
4. ค่าคู่มือนักศึกษา+ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
2. กรณีสามารถเบิกค่าเล่าเรียนกับทางราชการได้
5. ค่าดาเนินการประชุมผู้ปกครอง
ให้
แจ้งกับเจ้าหน้าที่ขอระเบียนการจัดเก็บเงินบารุง
บาท
บาท
6. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา+ค่าสมัครเข้าเรียน
การศึกษา เพื่อใช้แนบใบเสร็จรับเงินในการนาไป
7. ค่าบารุงกิจกรรม
ตั้งเบิก
300.00 บาท
8. ค่าบริการและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
200.00 บาท
9. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม
300.00 บาท
10. ค่าตรวจสุขภาพและสารเสพติด
100.00 บาท
11. ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ
......................................................
500.00 บาท
12. ค่าปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เจ้าหน้าที่รับเงิน
บาท
13. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
(ให้รับเงินภายในวันที่กาหนดเท่านั้น)
250.00 บาท
14. ค่าดาเนินการจัดการเรียนการสอน
วันที.่ ........../......................./...........
100.00 บาท
15. ค่าระเบียนสะสม+สมุดความดี
40.00 บาท
รวม(........ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน........)
5,190.00 บาท
ให้ชาระเงินได้ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป.............................................โดยชาระเงินได้ที่ธนาคารตามกาหนดทุกสาขาทั่วประเทศ
และชาระเงินหลังกาหนดได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (บวกเพิม่ ค่าปรับ 100 บาทจากยอดที่ต้องชาระ)
ชาระเงินแล้วให้นาเอกสารบัตรลงทะเบียนเรียนพร้อมสลิปการชาระเงินส่งครูที่ปรึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

สาหรับธนาคาร
วันที.่ ........./...................../.............
ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) Comp Code : 8803
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท / รายการ
ชื่อ - นามสกุล................................................................................................ รหัสนักศึกษา(Ref.1)………………………………………………………..
ระดับการศึกษา(Ref.2)............................ สาขางาน(Ref.3)……………………............…………….ห้อง............. ปีการศึกษา..................................
จานวนเงินเป็นตัวอักษร

(...........................................................................)
............................บาท
ผู้นาฝาก................................................โทรศัพท์.........................

ะ)

ะ)

