ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษา

ใบที่ 1
ส่ วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

Product Code : 80070

ห้ องเรี ยน ภาษาจีน ฝรั่ งเศส ญี่ปนุ่

ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน ...............................................................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน (Ref.1) : ……………………………………………………………
ชัน/ห้
้ อง/แผนก (Ref.2) : ม. ..……../……...
รายการที่
รายการ
1
ค่าจ้ างครูชาวต่างประเทศ
2
ค่าจ้ างครูและบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
3
ค่าพัฒนาสื่อ ICT

จานวนเงิน
1,700
1,000
400
รวม

เงินสด(ตัวอักษร)

สามพันหนึ่งร้ อยบาทถ้ วน
หมายเหตุ

3,100

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่ าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนา ไปชาระเงินได้ ท่ ธี นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชาระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 หรือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัษฏา โทร. 0-7622-5116

ผู้รับเงิน...............................................
วันที่...................................................
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)

ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษา

ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ห้ องเรี ยน ภาษาจีน ฝรั่ งเศส ญี่ปนุ่

ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)

Product Code : 80070
เงินสด (ตัวอักษร)

สามพันหนึ่งร้ อยบาทถ้ วน

ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน .................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน (Ref.1) : …………………………
ชัน/ห้
้ อง/แผนก (Ref.2) : ม. .…../……
เงินสด (ตัวเลข)

3,100

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

00

* สามารถนาไปชาระเงิน ที่ธนาคารกรุ งไทยทุกสาขา ตัง้ แต่ วันที่ 1 พ.ค. 2559 เป็ นต้ นไป*

ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าใช้ จ่ายการสนับสนุนการสอน

ใบที่ 2
ส่ วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

Product Code : 80071

ห้ องเรี ยน ภาษาจีน ฝรั่ งเศส ญี่ปนุ่

ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน ...............................................................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน (Ref.1) : ……………………………………………………………
ชัน/ห้
้ อง/แผนก (Ref.2) : ม. ..……../……...
รายการที่
รายการ
1
ค่าวารสาร/ค่าสนับสนุนสาธารณกุศล
2
ค่าบารุงรักษาทาความสะอาดห้ องน ้า

จานวนเงิน
200
300

รวม

เงินสด(ตัวอักษร)

ห้ าร้ อยบาทถ้ วน
หมายเหตุ

500

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่ าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนา ไปชาระเงินได้ ท่ ธี นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชาระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 หรือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัษฏา โทร. 0-7622-5116

ผู้รับเงิน...............................................
วันที่...................................................
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)

ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าใช้ จ่ายการสนับสนุนการสอน

ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ห้ องเรี ยนภาษา จีน ฝรั่ งเศส ญี่ปนุ่

ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)

Product Code : 80071
เงินสด (ตัวอักษร)

ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน .................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน (Ref.1) : …………………………
ชัน/ห้
้ อง/แผนก (Ref.2) : ม. ..……../……...
เงินสด (ตัวเลข)

ห้ าร้ อยบาทถ้ วน

500

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

00

*** สามารถนาไปชาระเงิน ที่ธนาคารกรุ งไทยทุกสาขา ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ก.ค. 2559 เป็ นต้ นไป ***

