
เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 

 
ใบแจ้งการชําระเงินเพื่อบํารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
Product Code : 81025 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ..................................................................................................................................................................    
 

เลขประจําตวันกัเรยีน (Ref.1) : .................................................................................................................................................      
  

ชั้น/ห้อง (Ref.2) : ......................................................................................................................................................................      
 
รายการที ่ รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารงุการศึกษาและระดมทรพัยากร 2,650.- 
2 ค่าห้องเรียนพิเศษโครงการด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ  6,000.- 
   
 เงินสด (ตัวอกัษร)   แปดพันหกรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน 8,650.- 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ชําระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้  

สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 

ใบแจ้งการชําระเงินเพื่อบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

ชื่อ-นามสกุล .........................................................................   

 เลขประจําตวันักเรยีน (Ref.1) ..............................................  
 ชั้น/ห้อง (Ref.2) : ................................................................ 

เงินสด (ตัวอกัษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 แปดพันหกรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน 8,650 - 

***กําหนดชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถงึวันที ่15 กุมภาพันธ ์2562 *** 
หมายเหตุ Product code จะเป็นเลข 5 หลักที่กําหนดโดยธนาคารค่ะ 



เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 

 
ใบแจ้งการชําระเงินเพื่อบํารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
Product Code : 81025 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ..................................................................................................................................................................    
 

เลขประจําตวันกัเรยีน (Ref.1) : .................................................................................................................................................      
  

ชั้น/ห้อง (Ref.2) : ......................................................................................................................................................................   
 
รายการที ่ รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารงุการศึกษาและระดมทรพัยากร 2,500.- 
2 ค่าห้องเรียนพิเศษโครงการด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ  4,000.- 
   
 เงินสด (ตัวอกัษร)   หกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน 6,650.- 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ชําระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้ 

สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 

ใบแจ้งการชําระเงินเพื่อบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

ชื่อ-นามสกุล .........................................................................    
เลขประจําตวันกัเรยีน (Ref.1) ..............................................  
 ชั้น/ห้อง (Ref.2) : ................................................................ 

เงินสด (ตัวอกัษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
                หกพันหกร้อยห้าสบิบาทถ้วน 6,650 - 

***กําหนดชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถงึวันที ่15 กุมภาพันธ ์2562 *** 
หมายเหตุ Product code จะเป็นเลข 5 หลักที่กําหนดโดยธนาคารค่ะ 



เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 

 
ใบแจ้งการชําระเงินเพื่อบํารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
Product Code : 81025 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ..................................................................................................................................................................    
 

เลขประจําตวันกัเรยีน (Ref.1) : .................................................................................................................................................      
  

ชั้น/ห้อง (Ref.2) : ......................................................................................................................................................................     
 
รายการที ่ รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารงุการศึกษาและระดมทรพัยากร 2,650 
   
 เงินสด(ตัวอักษร)   สองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน 2,650 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ชําระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวทั่วประเทศ- 
สามารถนํา ไปชําระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้ 

สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 

ใบแจ้งการชําระเงินเพื่อบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

ชื่อ-นามสกุล .........................................................................    
เลขประจําตวันกัเรยีน (Ref.1) ..............................................  
 ชั้น/ห้อง (Ref.2) : ................................................................ 

เงินสด (ตัวอกัษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
                สองพันหกร้อยหา้สิบบาทถ้วน 2,650 - 

***กําหนดชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถงึวันที ่15  กุมภาพันธ ์ 2562 *** 
หมายเหตุ Product code จะเป็นเลข 5 หลักที่กําหนดโดยธนาคารค่ะ 


