(ส่วนที่ 1 สาหร ับน ักศึกษา)
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้ชาระเงิน
รหัสอ ้างอิง 1
รหัสอ ้างอิง 2

สถาบ ันร ัชต์ภาคย์

.........................

ใบแจ้งการชาระเงิน/ใบเสร็ จร ับเงิน
ระบุศน
ู ย์การศึกษาที่ ( 0 0 ) / ระด ับการศึกษา ( 00 )

เลขประจาตัว นศ.

ึ ษา / ID Number : .....................................ชาระเงินที่ ธ.กสก
ิ รไทย สาขา .......................
เลขบัตรประชาชนนักศก
นาย / นาง / น.ส. ............................................................. ว ันที่ .... /.... /........
ื่ -สกุลนักศก
ึ ษา :
ชอ
รายการ
Description

จานวนเงิน
Amount (Baht)

ค่าสมัครเรียน 500 บาท
ค่าเล่าเรียน จานวน ..... วิชา
( ศึกษาผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ ต )
ค่าเล่าเรียน ประจาปี การศึกษา (พ.ศ.) ........... ภาคเรียนที่ ...............
ระดับ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

โครงการปวส.อาจารย์ ......................

...................

...................

คณะ ..................................... สาขา ....................................... ชาระค่าลงทะเบียน ครัง้ ที่ ....
**ร ับเฉพาะเงินสด**
จานวนเงิน (ต ัวอ ักษร)

รวม Total

( ........................................................................ )

...................

* กาหนดการชาระเงิน ภายในว ันที่ 15 ว ัน หล ังจากเปิ ดภาคเรียน
** น ักศึกษาโปรดชาระค่าเล่าเรียน พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารจานวน 10 บาท ทว่ ั ประเทศ
หมายเหตุ : ไปชาระค่าเล่าเรียนด้วยเงินสด ที่
ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทว่ ั ประเทศ
รห ัสศูนย์การศึกษาของสถาบ ันร ัชต์ภาคย์ ที่ 90 (รามคาแหง 21 ก.ท.ม.) 01 (นครราชสีมา)
02 (ชัยภูม)ิ 03 (เชียงใหม่) 04 (ร ้อยเอ็ด) 05 (หนองบัวลาภู) 06 (ยะลา) 07 (นราธิวาส) 08 (พัทลุง)
09 (ลพบุร)ี 10 (ตาก) 11 (สุรน
ิ ทร์) 12 (สกลนคร) 13 (สุโขทัย) 14 (พะเยา) 15 (นครศรีธรรมราช)
ั
16 (สมุทรสงคราม) 17 (ชยนาท)
18 (กลุม
่ นนทบุร)ี 80 (ผ่าน อินเตอร์เน็ ต)

ึ ษา
ระด ับการศก

่ _________________
ลงชือ
วันที่ ____/_____/_______
สาหรับเจ ้าหน ้าทีธ
่ นาคาร
่ และตราประทับ)
(ลงลายมือชือ

01 ปริญญาเอก 02 ปริญญาโท 03 ปริญญาตรี 04 โครงการปวส.
( ฉีก ตามรอยปรุ )

ใบแจ ้งการชาระเงินเพือ
่ นาเข ้าบัญช ี

สถาบ ันร ัชต์ภาคย์

่ นที่ 2 สาหร ับธนาคาร
สว
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้ชาระเงิน

68 ซอยนวศรี ถ.รามคาแหง 21
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
สาขาทีร่ ับฝาก.................................
เพือ
่ เข ้าบัญชี สถาบันรัชต์ภาคย์
วันที่
ธ.กสิกรไทย เลขทีบ
่ ญ
ั ชี

736 - 1 - 00878 - 7

สาขา ถนน รามคาแหง

รหัสอ ้างอิง ให ้ระบุตาม ส่วนที่ 1 :
รหัสอ ้างอิง 1

**ร ับเฉพาะเงินสด**
จานวนเงิน (ต ัวอ ักษร)

............/........../............

(............................................................)

รหัสอ ้างอิง 2 ..................................................
จานวนเงิน

......................................บาท

โปรดชาระเงิน ภายใน 15 ว ัน หล ังจากเปิ ดภาคเรียน

สาหร ับเจ้าหน้าทีธ
่ นาคาร/Bank Use Only
ผู ้รับเงิน
Received By

เพือ
่ ประโยชน์ของท่านโปรดแจ ้งเบอร์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้

ผู ้รับมอบอานาจ

โทรศัพท์.............................................

Received By

ผู ้นาฝาก............................................. โทร. ........................................

ร

น

..

