
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี…….ปการศึกษา……….. 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา  

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ  

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ  

เงินสด(ตัวอักษร)     

 
รวม  

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี….… ปการศึกษา………… 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

    
 

 

 

 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 15,500.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 350.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 16,050.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  16,050 00 
 

 

 

ม.1 SSP/สอวน. 
(ม.1/1, 1/2, 1/3) 

หนึ่งหมื่นหกพันหาสิบบาทถวน 

หนึ่งหมื่นหกพันหาสิบบาทถวน 

ม.1 SSP/สอวน. (ม.1/1, 1/2, 1/3) 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 35,000.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 350.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 35,550.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  35,550 00 
 

 

 

 

ม.1 EP ม.(1/4) 

สามหมื่นหาพันหารอยหาสิบบาทถวน 

สามหมื่นหาพันหารอยหาสิบบาทถวน 

ม.1 EP  (ม.1/4) 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 17,120.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 350.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 17,670.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  17,670 00 
 

 

 

 

ม.4 SSP/SP2 
(ม.4/1, 4/3) 

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน 

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน 

ม.4 SSP/SP2  (ม.4/1, 4/3) 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 20,000.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 350.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 20,550.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  20,550 00 
 

 

 

 

ม.4 MEP (ม.4/2) 

สองหมื่นหารอยหาสิบบาทถวน 

สองหมื่นหารอยหาสิบบาทถวน 

ม.4 MEP (ม.4/2) 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 5,500.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 350.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 6,050.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  6,050 00 
 

 

 

 

ม.1 ปกติ 
(ม.1/5-1/10) 

หกพันหาสิบบาทถวน 

หกพันหาสิบบาทถวน 

ม.1 ปกติ  (ม.1/5-1/10) 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 5,120.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 350.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 5,670.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  5,670 00 
 

 

 

 

ม.4 ปกติ 
(ม.4/4 - 4/12) 

หาพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน 

หาพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน 

ม.4 ปกติ (ม.4/4 – 4/12) 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 5,120.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 300.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 5,620.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  5,620 00 
 

 

 

 

ม.2,3,5,6 ปกติ 

หาพันหกรอยยี่สิบบาทถวน 

หาพันหกรอยยี่สิบบาทถวน 

ม.2,3,5,6 ปกติ 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ........................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 

1 เงินบํารุงการศึกษา 12,120.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 300.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 12,620.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  12,620 00 
 

 

 

 

ม.2,3 (SSP/SP2) 
(ม.2/1 - 2/3) 

หนึ่งหมื่นสองพันหกรอยยี่สิบบาทถวน 

หนึ่งหมื่นสองพันหกรอยยี่สิบบาทถวน 

ม.2,3 (SSP/SP2) (ม.2/1 – 2/3)  



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 

1 เงินบํารุงการศึกษา 14,120.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 300.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 14,620.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  14,620 00 
 

 

 

 

ม.5,6(SSP/SP2) 
(ม.5/1, 5/3, 6/1, 6/3) 

หนึ่งหมื่นสี่พันหกรอยยี่สิบบาทถวน 

หนึ่งหมื่นสี่พันหกรอยยี่สิบบาทถวน 

ม.5,6(SSP) ม.5(SP2) (ม.5/1, 5/3, 6/1, 6/3) 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 35,000.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 300.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 35,500.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  35,500 00 
 

 

 

 

ม.2 – 3 EP 
(ม.2/4,3/4) 

สามหมื่นหาพันหารอยบาทถวน 

สามหมื่นหาพันหารอยบาทถวน 

ม.2-3 EP (ม.2/4, 3/4) 



  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 

 

สวนที่ 1 (สําหรับนักเรยีน) 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

Product Code : 80370 

ใชเปนหลกัฐานการลงทะเบยีนเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).......... ................................................  

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม. …………/……………… 

รายการท่ี รายการ จาํนวนเงิน 
1 เงินบํารุงการศึกษา 20,000.00 

2 เงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 300.00 

3 คาระบบ i-School 200.00 

4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 20,500.00 

หมายเหตุ
- ยอดเงินรวมขางตน ยงัไมรวมอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร  

  

- ผูชําระเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวท่ัวประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

- กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถชําระเงินได กรุณาติดตอ ท่ี Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ใหนักเรียนไปตดิตอท่ีงานการเงินของโรงเรียน 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

 

ผูรับเงิน............................................... 

 วนัท่ี.......................... .........................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจงการชําระเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 

 

สวนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี (Ref.2) : ม.  .......…/….……… 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

  20,500 00 
 

ม.5-6 MEP 
(ม.5/2, 6/2) 

สองหมื่นหารอยบาทถวน 

สองหมื่นหารอยบาทถวน 

ม.5-6 MEP (ม.5/2, 6/2) 


