ใบแจ้งการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

Product Code : 80070

ห้องเรียนทั่วไป ม.1

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (Ref.1) :...............................................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน ........................................................................................................
ชัน้ /ห้อง(Ref.2) : ม...........................................................................................................................
ภาคเรียน/ปี การศึกษา (Ref.3) : ........2/2563......................................................................
รายการที่
รายการ
จานวนเงิน
1
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
1,200
2
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
1,300
3
ค่าสนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
400
4
ค่าจ้างครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
500
เงินสด(ตัวอักษร)
รวม
3,400
(สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ
สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนา ไปชาระเงินได้ทธี่ นาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551 หรือ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนรัษฏา โทร. 0-7622-5116
- หากเกินกาหนดวันรับชาระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อทีง่ านการเงินของโรงเรียน (อาคาร 1 ชั้น 2)

ใบแจ้งการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผูร้ บั เงิน...............................................
วันที่...................................................
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

ส่วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ห้องเรียนทั่วไป ม.1

ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)

Product Code : 80070
เงินสด (ตัวอักษร)

(สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (Ref.1) : ....................................
เลขประจาตัวนักเรียน..................................................
ชัน้ /ห้อง/แผนก (Ref.2) : ม.............................................
ภาคเรียน/ปี การศึกษา (Ref.3) : ........2/2563..............
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เงินสด (ตัวเลข)

3,400

00

*** สามารถนาไปชาระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชาระผ่าน Application Krung Thai Next เท่านัน้ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็ นต้นไป***

หมายเหตุ กรณีไม่ทราบเลขประจาตัวนักเรียนให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แทน

ใบแจ้งการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

Product Code : 80070

ห้องเรียนทั่วไป ม.4

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (Ref.1) : ...............................................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน................................................................................................................
ชัน้ /ห้อง(Ref.2) : ม..................................................................................................................................
ภาคเรียน/ปี การศึกษา (Ref.3) : ........2/2563............................................................................
รายการที่
รายการ
จานวนเงิน
1
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
1,200
2
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
1,300
3
ค่าสนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
400
4
ค่าจ้างครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
500
เงินสด(ตัวอักษร)
รวม
3,400
(สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ
สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนา ไปชาระเงินได้ทธี่ นาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551 หรือ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนรัษฏา โทร. 0-7622-5116
- หากเกินกาหนดวันรับชาระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อทีง่ านการเงินของโรงเรียน (อาคาร 1 ชั้น 2)

ใบแจ้งการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผูร้ บั เงิน...............................................
วันที่...................................................
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

ส่วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ห้องเรียนทั่วไป ม.4

ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)

Product Code : 80070
เงินสด (ตัวอักษร)

(สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (Ref.1) : ...................................
เลขประจาตัวนักเรียน...................................................
ชัน้ /ห้อง/แผนก (Ref.2) : ม.............................................
ภาคเรียน/ปี การศึกษา (Ref.3) : ........2/2563..............
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เงินสด (ตัวเลข)

3,400

00

*** สามารถนาไปชาระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชาระผ่าน Application Krung Thai Next เท่านัน้ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็ นต้นไป***

หมายเหตุ กรณีไม่ทราบเลขประจาตัวนักเรียนให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แทน

