
เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 
ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 

 
สวนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 
Product Code : 81025 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 

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

เลขประจําตัวนักเรียน (Ref.1) : .................................................................................................................................................      
  

ชั้น/หอง (Ref.2) : ......................................................................................................................................................................      
 
รายการที่ รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารุงการศึกษาและระดมทรัพยากร 2,950.- 
2 คาหองเรียนพิเศษโครงการดานภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ และดานอ่ืนๆ  6,000.- 
   

 เงินสด (ตัวอักษร)   แปดพันเการอยหาสิบบาทถวน 8,950.- 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมขางตน ยังไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผูชําระเงินเปนผูรับผดิชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถนํา ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอที่ Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงนิ ใหนักเรียนไปติดตอที่งานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถายเอกสารได  

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทบัตรา) 

 

 

ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

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

 เลขประจําตัวนักเรียน (Ref.1) ..............................................  

 ชั้น/หอง (Ref.2) : ................................................................ 

เงินสด (ตัวอักษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

 แปดพันเการอยหาสิบบาทถวน 8,950 - 

***กําหนดชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถงึวันที่  7 กุมภาพันธ  2563 *** 

 

หมายเหตุ Product code จะเปนเลข 5 หลักที่กําหนดโดยธนาคาร 

 



เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 
ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 

 
สวนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 
Product Code : 81025 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 

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

เลขประจําตัวนักเรียน (Ref.1) : .................................................................................................................................................      
  

ชั้น/หอง (Ref.2) : ......................................................................................................................................................................   
 
รายการที่ รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารุงการศึกษาและระดมทรัพยากร 2,950.- 
2 คาหองเรียนพิเศษโครงการดานภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ และดานอ่ืนๆ  4,000.- 
   

 เงินสด (ตัวอักษร)   หกพันเการอยหาสิบบาทถวน 6,950.- 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมขางตน ยังไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผูชําระเงินเปนผูรับผดิชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถนํา ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอที่ Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงนิ ใหนักเรียนไปติดตอที่งานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถายเอกสารได 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทบัตรา) 

 

 

ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
         ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

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

เลขประจําตัวนักเรียน (Ref.1) ..............................................  

 ชั้น/หอง (Ref.2) : ................................................................ 

เงินสด (ตัวอักษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

                หกพันเการอยหาสิบบาทถวน 6,950 - 

***กําหนดชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถงึวันที่  7 กุมภาพันธ  2563 *** 

 

หมายเหตุ Product code จะเปนเลข 5 หลักที่กําหนดโดยธนาคาร 

 



เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 
ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 

 
สวนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 
Product Code : 81025 

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2562 

 

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

เลขประจําตัวนักเรียน (Ref.1) : ...........................................................................................................................................................      
  

ชั้น/หอง (Ref.2) : .................................................................................................................................................................................     
 
รายการที่ รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารุงการศึกษาและระดมทรัพยากร 2,950 
   

 เงินสด (ตัวอักษร)   สองพันเการอยหาสิบบาทถวน 2,950 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมขางตน ยังไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผูชําระเงินเปนผูรับผดิชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวทั่วประเทศ- 
สามารถนํา ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอที่ Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงนิ ใหนักเรียนไปติดตอที่งานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถายเอกสารได 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทบัตรา) 

 

 

ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

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

เลขประจําตัวนักเรียน (Ref.1) ..............................................  

 ชั้น/หอง (Ref.2) : ................................................................ 

เงินสด (ตัวอักษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

 สองพันเการอยหาสิบบาทถวน 2,950 - 

***กําหนดชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถงึวันที่  7 กุมภาพันธ  2563 *** 

 

หมายเหตุ Product code จะเปนเลข 5 หลักที่กําหนดโดยธนาคาร 


