
                                             วธิกีารช าระเงนิ 
 

การช าระคา่ใชจ้่ายใดๆ ใหแ้กโ่รงเรยีน ตอ้งช าระเป็นเงนิบาท ทา่นอาจช าระเงนิทีฝ่่ายบัญชขีองโรงเรยีนหรอืโอนเงนิเขา้บัญชขีองโรงเรยีนผา่นธนาคาร 
(ยโูอบแีละกสกิรไทย) ตามรายละเอยีดวธิกีารช าระเงนิ ดังจะกลา่วต่อไป  
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีของการช าระเงนิทางไกล ทา่นตอ้งแสดงใบน าฝาก ทกุครัง้ทีท่า่นช าระเงนิ หรอืระบรุายละเอยีดทกุอยา่งทีป่รากฎในใบน าฝาก

เพือ่ใหฝ่้ายบัญชขีองโรงเรยีนตรวจสอบการช าระเงนิไดอ้ยา่งชดัเจน    
 
ขอ้มลูส าคัญเพือ่ใชต้รวจสอบการช าระเงนิ คอื  Name > Code/Class (Ref 1) *obligatoire* > Inv no./Description (Ref 2) 
*obligatoire* > Amount 
 
ไมว่า่จะช าระเงนิดว้ยวธิใีด ทา่นตอ้งสง่หลกัฐานการช าระเงนิมายงัฝ่ายบญัชทีีห่มายเลขแฟกซ ์02-934-5045 หรอืสแกนสง่มาทางอเีมลที ่: 
comptabilite@lfib.ac.th มฉิะน ัน้ โรงเรยีนไมส่ามารถจะตรวจสอบและบนัทกึเงนิทีท่า่นช าระเแลว้ในระบบบญัชขีองโรงเรยีนได ้ 

 

1. ช าระดว้ยเงนิสด 
- ทีฝ่่ายบัญชขีองโรงเรยีน จ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,000 บาท เทา่นัน้ 
- ทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารยโูอบหีรอืกสกิรไทย โดยแสดงใบน าฝากของโรงเรยีน 
 

2. ช าระดว้ยเช็ค 

- ทา่นสามารถน าเช็คมาช าระโดยตรงไดท้ีฝ่่ายบัญชขีองโรงเรยีนหรอืทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารยโุอบหีรอืกสกิรไทย 
- สั่งจ่าย Lycee Francais International de Bangkok 
- ตอ้งแสดง ใบน าฝาก พรอ้มเช็ค 

 

3. ช าระทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืตูเ้อทเีอ็ม 
- ทา่นสามารถช าระเงนิทางไกลผา่นอนิเทอรเ์น็ต เพือ่เขา้บัญชธีนาคารของโรงเรยีนดังนี ้

 ธนาคารยโูอบ ี(ไม่วา่ทา่นจะมบัีญชใีดๆ ของธนาคารยโูอบหีรอืไม)่ 
 ธนาคารกสกิรไทย ส าหรับทา่นทีม่บัีญชขีองธนาคารกสกิรไทยเทา่นัน้ หากทา่นตอ้งการช าระเงนิดว้ยวธินีี ้กรณุาเลอืกลิง้ค ์« bill payment »      

อยา่เขา้ลงิค ์« Fund Transfer »  
- ทา่นสามารถช าระเงนิผา่นตูเ้อทเีอ็มเพือ่เขา้บัญชธีนาคารยโูอบเีทา่นัน้ 
- ตอ้งระบรุายละเอยีดของใบน าฝากในใบโอนอยา่งชดัเจน 
- ตอ้งสง่หลักฐานการโอนเงนิ (สลปิเอทเีอ็ม การยนืยันทางอเีมล...) มายังฝ่ายบัญช ีทีห่มายเลขแฟกซ ์02-9345045 หรอืสแกนสง่มาทางอเีมลที ่
comptabilite@lfib.ac.th  มฉิะนัน้ โรงเรยีนไมส่ามารถจะตรวจสอบและบันทกึเงนิทีท่า่นช าระแลว้ในระบบบัญชขีองโรงเรยีนได ้
- รายละเอยีดบัญชธีนาคารของโรงเรยีน 
 

ธนาคารยโุอบ ี
ชือ่ธนาคาร : United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited 
ชือ่บัญช ี: Lycee Francais International de Bangkok 

เลขทีบั่ญช ี: 7943190953, savings account 
สาขา : Thai Wha Building South Sathorn 
 
ธนาคารกสกิรไทย *ช าระเงนิผา่นบรกิาร Bill Payment เทา่น ัน้* ชอ่งทางการช าระเงนิมดีงันี ้
1. เคานเ์ตอรธ์นาคารกสกิรไทยทกุสาขา โดยแนบใบช าระเงนิของโรงเรยีนดว้ยทกุคร ัง้ 
2. ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต “K-Cyber Banking” เลอืกเมน ู“บรกิารช าระคา่สนิคา้และบรกิาร/Bill Payment” 
ชือ่ธนาคาร : Kasikornbank PCL. 
ชือ่บัญช ี : Lycee Francais International de Bangkok 
เลขทีบั่ญช ี : 7331028198 current account 
สาขา : Thiam ruammit Road, Huaykwang 

 

4. ช าระโดยการโอนเงนิจากตา่งประเทศเขา้บญัชธีนาคาร « ยโูอบ ี» เทา่น ัน้ 
รายละเอยีดทีอ่ยูข่องธนาคารคอื : 
ประเทศผูร้ับเงนิ : Thailand 
SWIFT BIC CODE : UOVBTHBK (ไมใ่ช ้IBAN เพราะไมส่ามารถตรวจสอบการโอนเงนิของทา่นได)้ 
ชือ่ธนาคาร  : United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited 
ทีอ่ยูส่าขา : 191 South Sathon Road, Bangkok 10120 
ชือ่บัญช ี  : Lycee Francais International de Bangkok 
เลขทีบั่ญช ี : 7943190953 
หมายเหตุ – กรณุาตรวจดชูือ่ของทา่น เลขทีใ่บแจง้หนี ้และรายการช าระกอ่นสง่ส าเนาการโอนเงนิตา่งประเทศมายังฝ่ายบัญชขีองโรงเรยีน 

 

5. คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ของธนาคาร 
ทา่นเป็นผูร้ับภาระจ่ายค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ของธนาคารทีเ่กดิขึน้ระหว่างการโอนเงนิทกุเมือ่ ดังนัน้ กรณุาตดิตอ่กับธนาคารเพือ่ขอรับทราบเงือ่นไขการช าระ
เงนิและคา่ธรรมเีนียีมของธนาคาร 
ในบางกรณี ธนาคารอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (ตัง้แต ่100 บาท ถงึ 500 บาท) ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงรว่มกันระหวา่งธนาคาร ทา่นควร
ตดิตอ่กับทางธนาคารตน้ทางของทา่นเพือ่รับทราบเงือ่นไขการโอน 
 

6. ขอหลกัฐานการเงนิ 
ถา้ทา่นตอ้งการขอหลักฐานการเงนิเพิม่เตมิ ไมว่า่จะเป็นคา่ใชจ้่ายใดๆ ก็ตาม (รายปีหรอืรายภาคตอ่คน คา่เรยีน คา่บรกิารรถรับ-สง่ คา่อาหารกลางวันแบบ
แยกรายการช าระ) โรงเรยีนจะออกใบรับรองใหแ้ตจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงแกไ้ขในใบแจง้หนีข้องทา่น ถา้ทา่นตอ้งการใบเสร็จ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบัญชขีอง

โรงเรยีน 
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