
เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 
ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 

 
สวนท่ี 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรยีนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบรุ ี
Product Code : 81025 

ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน ..................................................................................................................................................................    
 

เลขประจําตวันักเรียน (Ref.1) : .................................................................................................................................................      
  

ช้ัน/หอง (Ref.2) : ......................................................................................................................................................................      
 
รายการท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารุงการศกึษาและระดมทรัพยากร 2,730.- 
2 คาหองเรียนพิเศษโครงการดานภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ และดานอื่นๆ  6,000.- 
   

 เงินสด (ตัวอักษร)   แปดพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน 8,730.- 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมขางตน ยังไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวท่ัวประเทศ 
- สามารถนํา ไปชาํระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
- กรณมีีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรณุาติดตอท่ี Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปติดตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถายเอกสารได  

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 

ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 
โรงเรยีนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบรุ ี

 

สวนท่ี 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................................   

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

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

เงินสด (ตัวอักษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 แปดพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน 8,730 - 

***กําหนดชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถึงวันท่ี  1  มีนาคม  2564 *** 

 

หมายเหตุ Product code จะเปนเลข 5 หลักท่ีกําหนดโดยธนาคาร 

 



เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 
ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 

 
สวนท่ี 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรยีนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบรุ ี
Product Code : 81025 

ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน ..................................................................................................................................................................    
 

เลขประจําตวันักเรียน (Ref.1) : .................................................................................................................................................      
  

ช้ัน/หอง (Ref.2) : ......................................................................................................................................................................   
 
รายการท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารุงการศกึษาและระดมทรัพยากร 2,730.- 
2 คาหองเรียนพิเศษโครงการดานภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ และดานอื่นๆ  4,000.- 
   

 เงินสด (ตัวอักษร)   หกพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน 6,730.- 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมขางตน ยังไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวท่ัวประเทศ 
- สามารถนํา ไปชาํระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
- กรณมีีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรณุาติดตอท่ี Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปติดตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถายเอกสารได 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 

ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 
โรงเรยีนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบรุ ี

 

สวนท่ี 2 (สําหรับธนาคาร) 
         ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................................    

เลขประจําตวันักเรียน (Ref.1) ..............................................  

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

เงินสด (ตัวอักษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

                หกพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน 6,730 - 

***กําหนดชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถึงวันท่ี  1  มีนาคม  2564 *** 

 

หมายเหตุ Product code จะเปนเลข 5 หลักท่ีกําหนดโดยธนาคาร 

 



เอกสารหมายเลข 1 

 

 

 
ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 

 
สวนท่ี 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรยีนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบรุ ี
Product Code : 81025 

ภาคเรยีนท่ี  2  ปการศึกษา 2563 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน ............................................................................................................................................................................    
 

เลขประจําตวันักเรียน (Ref.1) : ...........................................................................................................................................................      
  

ช้ัน/หอง (Ref.2) : .................................................................................................................................................................................     
 
รายการท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินบํารุงการศกึษาและระดมทรัพยากร 2,730.- 
   

 เงินสด (ตัวอักษร)   สองพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน 2,730.- 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมขางตน ยังไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท  อัตราเดียวท่ัวประเทศ- 
สามารถนํา ไปชาํระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
- กรณมีีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรณุาติดตอท่ี Call Center ธ.กรุงไทย 
โทร. 1111111 
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปติดตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 
- เอกสารสามารถถายเอกสารได 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 

ใบแจงการชําระเงินเพ่ือบํารุงการศึกษา 
โรงเรยีนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบรุ ี

 

สวนท่ี 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)  
Product Code : 81025 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................................    

เลขประจําตวันักเรียน (Ref.1) ..............................................  

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

เงินสด (ตัวอักษร)  เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 สองพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน 2,730 - 

***กําหนดชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จนถึงวันท่ี  1  มีนาคม  2564 *** 

 

หมายเหตุ Product code จะเปนเลข 5 หลักท่ีกําหนดโดยธนาคาร 


