
วันท่ี .............................................  
ช่ือ ...................................................................................................... รหัสรายงานตัว 2 0
ระดับ  ปวช. ช้ันปีท่ี 1   สาขางาน ........................................................... 
ล าดับ                             ช่ือวิชา จ านวนเงิน                                            หมายเหตุ

1  ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 100.00
2  ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100.00  ค าช้ีแจง
3  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษา  1.  ให้นักเรียนน าใบส าคัญรับเงินฉบับน้ีมารับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

 2.1 ค่าใช้บริการสารสนเทศและบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย/ภาคเรียน 400.00       ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 
 2.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ/ภาคเรียน 350.00  2. ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม 10 บาท กับธนาคารท่ีให้บริการ
 2.3 ค่าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ/ปี 200.00  3. ช าระเงินผ่านช่องทาง ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ
 2.4 ค่าตรวจหาสารเสพติด/ปี 200.00      (ต้ังแต่วันท่ี 5 - 16 พฤษภาคม 2565)
 2.5 ค่าบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม/ภาคเรียน 300.00

4 ประสงค์ตัดชุดลูกเสือ-เนตรนารี (อุปกรณ์การแต่งกายครบถ้วน) 850.00
5  ค่าเคร่ืองแบบ อุปกรณ์แต่งกาย (รัฐอุดหนุน 900 บาท) 1,790.00
6  ค่าเข้าค่ายปฐมนิเทศและค่าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 150.00

    จ านวนเงิน (ตัวเลข) 4,440.00
    จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ส่ีพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร  ผู้รับเงิน (พร้อมประทับตรา) ผู้น าฝาก ......................................
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วันท่ี .............................................  
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ระดับ  ปวช. ช้ันปีท่ี 1   สาขางาน ........................................................... Ref No 1

          ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (COMP. CODE 80239)รหัสรายงานตัว 2 0

Ref No 2 ระดับ  ปวช. 1  สาขางาน ........................................... 
จ านวนเงิน/บาท (ตัวเลข)  4,440.00 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร
รวมเงิน/บาท (ตัวอักษร)  ส่ีพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน ผู้รับเงิน 

ผู้รับมอบอ านาจ
     ผู้น าฝาก ......................................

ส าหรับนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เลขท่ี 9  ถ.แปดวา  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5541 1221

                     ใบแจ้งยอดการช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (ช่ัวคราว)/บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  1/2565
รอบสอบคัดเลือก (ปรับใหม่)

ส าหรับธนาคาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เลขท่ี 9  ถ.แปดวา  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5541 1221
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รอบสอบคัดเลือก (ปรับใหม่)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เลขท่ี 9  ถ.แปดวา  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5541 1221
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