
วนัที่ .............................................  
ชื่อ ........................................................................................................................ รหัสรายงานตัว 1
ระดับ  ปวช. ชั้นปีที่ 1   สาขางาน ................................................................................       (มาตรวจสอบรหัสที่วทิยาลัย)

ล าดับ                              ชื่อวชิา จ านวนเงิน                                            หมายเหตุ
1 ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 100.00  ค ำชีแ้จง
2 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100.00  1. ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม 10 บาท กบัธนาคารทีใ่ห้บริการ

3 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ/ภาคเรียน 350.00  2. ให้นักศึกษาน าใบส าคัญรับเงินฉบับนีม้ารับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

4 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการศึกษา      ในวันเปิดภาคเรียน 17 พ.ค. 64

4.1 ค่าใช้บริการสารสนเทศและบ ารุงรักษาเครือข่าย/ภาคเรียน 400.00  3. ช าระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย เท่านัน้

4.2 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม/ภาคเรียน 300.00      ได้ทุกสาขา (ต้ังแต่วันที ่ 5-11  พฤษภาคม  2564)

5 ค่าประกันชีวติ ประกันอุบัติเหตุ ปีละ 200.00
6 ค่าตรวจหาสารเสพติด ปีละ 200.00
7 ค่าเคร่ืองแบบ อุปกรณ์แต่งกาย (รัฐอุดหนุน 900 บาท) 200.00

    จ านวนเงิน (ตัวเลข) 1,850.00
    จ านวนเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ส าหรับเจา้หน้าที่ธนาคาร  ผู้รับเงิน (พร้อมประทับตรา) ผู้น าฝาก ......................................
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          ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (COMP. CODE 80239) Ref No 1 รหัสรายงานตัว 1

Ref No 2 ระดับ  ปวช. 1  สำขำงำน ........................................... 

จ านวนเงิน/บาท (ตัวเลข)  1,850.00 ส าหรับเจา้หน้าที่ธนาคาร

รวมเงิน/บาท (ตัวอักษร)  (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผู้รับเงิน 

ผู้รับมอบอ านาจ

     ผู้น าฝาก ......................................

วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์
เลขที ่9  ถ.แปดวำ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5541 1221

                     ใบแจ้งยอดกำรช ำระเงนิ/ใบเสรจ็รบัเงนิ (ชัว่ครำว)/บัตรลงทะเบียน ภำคเรยีนที ่   1/2564
ส ำหรบันักเรยีน นักศึกษำ

งวดที ่2 รอบโควตำ

งวดที ่2 รอบโควตำ

งวดที ่2 รอบโควตำ

วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์
เลขที ่9  ถ.แปดวำ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5541 1221

                     ใบแจ้งยอดกำรช ำระเงนิ/ใบเสรจ็รบัเงนิ (ชัว่ครำว)/บัตรลงทะเบียน ภำคเรยีนที ่   1/2564
ส ำหรบัธนำคำร

วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์
เลขที ่9  ถ.แปดวำ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5541 1221

                     ใบแจ้งยอดกำรช ำระเงนิ/ใบเสรจ็รบัเงนิ (ชัว่ครำว)/บัตรลงทะเบียน ภำคเรยีนที ่   1/2564
ส ำหรบังำนทะเบียน


