
  
ใบแจ้งการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ใบที่ 1 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย 

Product Code : 80070 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................................... 
เลขประจ าตวันกัเรียน (Ref.1) : ……………………………………………………………  
ชัน้/ห้อง/แผนก (Ref.2) :   ม. ….../……… 

ภาคเรียน/ปีการศกึษา  (Ref.3) :  ........2/2559............................................................. 
รายการท่ี รายการ จ านวนเงนิ 

1 คา่จ้างครูชาวตา่งประเทศ 1,000 
2 คา่จ้างครูและบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในโรงเรียน 1,000 
3 คา่พฒันาส่ือ ICT 400 
4 คา่ห้องเรียนพิเศษ โครงการพิเศษวิทย์-คณิต 5,000 
5 คา่สาธารณูปโภค 500 

เงนิสด(ตัวอักษร)     

เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน 
รวม 7,900 

หมายเหตุ  
- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงนิเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 หรือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัษฏา โทร. 0-7622-5116  
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานทะเบียนของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย  

 
 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80070  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ................................................. 
เลขประจ าตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………… 
ชัน้/ห้อง/แผนก (Ref.2) :  ม. ….../……… 

ภาคเรียน/ปีการศกึษา  (Ref.3) :  ........2/2559.............. 
เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน 7,900 00 

*** สามารถน าไปช าระเงนิ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตัง้แต่วันที่  1 ต.ค.2559  เป็นต้นไป ***  

 

โครงการพเิศษวิทย์-คณิต ม.1,2,4,5 

โครงการพเิศษวิทย์-คณิต ม.1,2,4,5 

 



 

  
ใบแจ้งการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ใบที่ 1 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย 

Product Code : 80070 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................................... 
เลขประจ าตวันกัเรียน (Ref.1) : ……………………………………………………………  
ชัน้/ห้อง/แผนก (Ref.2) :   ม. ….../……… 

ภาคเรียน/ปีการศกึษา  (Ref.3) :  ........2/2559............................................................. 
รายการท่ี รายการ จ านวนเงนิ 

1 คา่จ้างครูชาวตา่งประเทศ 1,000 
2 คา่จ้างครูและบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในโรงเรียน 1,000 
3 คา่พฒันาส่ือ ICT 400 
4 คา่สาธารณูปโภค 500 

เงนิสด(ตัวอักษร)     

สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน 
รวม 2,900 

หมายเหตุ  
- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงนิเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 หรือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัษฏา โทร. 0-7622-5116  
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานทะเบียนของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย  

 
 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80070  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ................................................. 
เลขประจ าตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………… 
ชัน้/ห้อง/แผนก (Ref.2) :   ม. ….../……… 

ภาคเรียน/ปีการศกึษา  (Ref.3) :  ........2/2559............. 
เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน 2,900 00 

*** สามารถน าไปช าระเงนิ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตัง้แต่วันที่  1 ต.ค.2559  เป็นต้นไป ***  
 

 

โครงการพเิศษวิทย์-คณิต ม.3, 6 

โครงการพเิศษวิทย์-คณิต ม.3, 6 


