
  
ใบแจ้งการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

 
ส่วนที ่1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย 

Product Code : 80070 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน  (Ref.1) :............................................................................................... 
เลขประจ าตวันกัเรียน    ........................................................................................................  
ชัน้/หอ้ง(Ref.2) :   ม........................................................................................................................... 
ภาคเรียน/ปีการศกึษา  (Ref.3) :  ........2/2563...................................................................... 
รายการที่ รายการ จ านวนเงนิ 

1 คา่จา้งครูชาวตา่งประเทศ 1,200 
2 คา่จา้งบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา 1,300 
3 คา่สนบัสนนุพฒันาส่ือเทคโนโลยี 400 
4 คา่จา้งครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 500 

เงนิสด(ตัวอักษร)     

(สามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
รวม 3,400 

หมายเหตุ  
- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงนิเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที ่Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 หรือ 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัษฏา โทร. 0-7622-5116  
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ใหนั้กเรียนไปติดต่อทีง่านการเงนิของโรงเรียน (อาคาร 1 ชั้น 2)  

ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 
 

ผูร้บัเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

  

ใบแจ้งการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย  

 
 

ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80070  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน (Ref.1) :   .................................... 
เลขประจ าตวันกัเรียน.................................................. 
ชัน้/หอ้ง/แผนก (Ref.2) :    ม............................................. 
ภาคเรียน/ปีการศกึษา  (Ref.3) :  ........2/2563.............. 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 (สามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 3,400 00 
*** สามารถน าไปช าระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา หรอืช าระผา่น Application Krung Thai Next เทา่นัน้ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป***  

หมายเหตุ  กรณีไม่ทราบเลขประจ าตัวนักเรียนใหใ้ส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แทน 
 
 
 

ห้องเรียนท่ัวไป ม.1 

 

ห้องเรียนท่ัวไป ม.1 

 



  
ใบแจ้งการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

 
ส่วนที ่1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย 

Product Code : 80070 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   (Ref.1) :  ............................................................................................... 
เลขประจ าตวันกัเรียน................................................................................................................  
ชัน้/หอ้ง(Ref.2) :   ม.................................................................................................................................. 
ภาคเรียน/ปีการศกึษา  (Ref.3) :  ........2/2563............................................................................ 
รายการที่ รายการ จ านวนเงนิ 

1 คา่จา้งครูชาวตา่งประเทศ 1,200 
2 คา่จา้งบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา 1,300 
3 คา่สนบัสนนุพฒันาส่ือเทคโนโลยี 400 
4 คา่จา้งครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 500 

เงนิสด(ตัวอักษร)     

(สามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
รวม 3,400 

หมายเหตุ  
- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงนิเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที ่Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 หรือ 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัษฏา โทร. 0-7622-5116  
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ใหนั้กเรียนไปติดต่อทีง่านการเงนิของโรงเรียน (อาคาร 1 ชั้น 2) 

ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 
 

ผูร้บัเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

  

ใบแจ้งการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย  

 
 

ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80070  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน  (Ref.1) :  ................................... 
เลขประจ าตวันกัเรียน................................................... 
ชัน้/หอ้ง/แผนก (Ref.2) :    ม............................................. 
ภาคเรียน/ปีการศกึษา  (Ref.3) :  ........2/2563.............. 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 (สามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 3,400 00 
*** สามารถน าไปช าระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา หรอืช าระผา่น Application Krung Thai Next เทา่นัน้ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป***   
หมายเหตุ  กรณีไม่ทราบเลขประจ าตัวนักเรียนใหใ้ส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แทน 

ห้องเรียนท่ัวไป ม.4 

 

ห้องเรียนท่ัวไป ม.4 

 


