ส่วนของลูกค้า

ั
ึ ษาต่อเนือ
ศูนย์การศก
่ งทางสตวแพทย์

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน

VETERINARY COUNCIL OF THAILAND
สาน ักงานส ัตวแพทยสภา : 68/8 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จ ังหว ัดนนทบุร 11000
ี
โทรศ ัพท์ : 0-2017-0700-8 ต่อ 201 โทรสาร : 0-2017-0709 E-mail : vetcce2@gmail.com
สาขาทีร่ ับฝาก............................... วันที่ .........................
่ ผู ้ฝาก
ชือ

เพือ
่ นาเข ้าบัญชี สัตวแพทยสภา เลขทีผ
่ เสี
ู ้ ยภาษี อากร 0994000072635

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

IDบัตรประชาชน/รหัสสมาชิก/สถาบัน (Ref No.1)

เคาน์เตอร์เซอร์วส
ิ ทุกสาขาทั่วประเทศ (10 บาท) ชาระได ้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร COMP CODE: 0932 (15/15 บาท)

................................................................
3086401
รหัสกิจกรรม (Ref No.2) ……………………….

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร เลขทีบ
่ ัญชี: 026-1-10509-8 (10/20 บาท)

(ธนาคารกสิกรไทยถ ้าชาระผ่านตู ้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต ้องใส่รหัส COMP CODE : 35096)
หมายเลขเช็ค
Cheque

ลงว ันที่
Date

่ ธนาคาร
ชือ
Drawee Bank

สาขา
Branch

จานวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)

400
เงินสด
Cash

จานวนเงินเป็นต ัวอ ักษร
Amount in words

สีร่ อ
้ ยบาทถ้วน
สาหร ับเจ้าหน้าทีธ
่ นาคาร

่ ผู ้นาฝาก/Deposit by ………………………………….
ชือ

ผู ้รับเงิน .......................................................

โทรศัพท์/Telephone ……………………………………..

*สาหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่สามารถชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้
ส่วนของธนาคาร

ั
ึ ษาต่อเนือ
ศูนย์การศก
่ งทางสตวแพทย์

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน

VETERINARY COUNCIL OF THAILAND
สาน ักงานส ัตวแพทยสภา : 68/8 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จ ังหว ัดนนทบุร 11000
ี
โทรศ ัพท์ : 0-2017-0700-8 โทรสาร : 0-2017-0709 ต่อ 201 E-mail : vetcce2@gmail.com
สาขาทีร่ ับฝาก............................... วันที่ .........................
เพือ
่ นาเข ้าบัญชี สัตวแพทยสภา เลขทีผ
่ เสี
ู ้ ยภาษี อากร 0994000072635
เคาน์เตอร์เซอร์วส
ิ ทุกสาขาทั่วประเทศ (10 บาท) ชาระได ้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร COMP CODE: 0932 (15/15 บาท)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร เลขทีบ
่ ัญชี: 026-1-10509-8 (10/20 บาท)

่ ผู ้ฝาก
ชือ

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

IDบัตรประชาชน/รหัสสมาชิก/สถาบัน (Ref No.1)
................................................................
3086401
รหัสกิจกรรม (Ref No.2) ……………………….

(ธนาคารกสิกรไทยถ ้าชาระผ่านตู ้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต ้องใส่รหัส COMP CODE : 35096)
หมายเลขเช็ค
Cheque

ลงว ันที่
Date

่ ธนาคาร
ชือ
Drawee Bank

สาขา
Branch
54

เงินสด
Cash

จานวนเงินเป็นต ัวอ ักษร
Amount in words

่ ผู ้นาฝาก/Deposit by ………………………………….
ชือ
โทรศัพท์/Telephone ……………………………………..

จานวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)

400

สีร่ อ
้ ยบาทถ้วน
สาหร ับเจ้าหน้าทีธ
่ นาคาร
ผู ้รับเงิน .......................................................

