
  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่…….ปีการศึกษา……….. 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา  
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ  

เงินสด(ตัวอักษร)     

 
รวม  

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่….… ปีการศึกษา………… 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

    
 

 

 

 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 15,500.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 350.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 16,050.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  16,050 00 
 

 

 

ม.1 SSP/สอวน. 
(ม.1/1, 1/2, 1/3) 

หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน 

หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน 

ม.1 SSP/สอวน. (ม.1/1, 1/2, 1/3) 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 35,000.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 350.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 35,550.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  35,550 00 
 

 

 

 

ม.1 EP ม.(1/4) 

สามหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

สามหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

ม.1 EP  (ม.1/4) 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 17,120.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 350.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 17,670.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  17,670 00 
 

 

 

 

ม.4 SSP/SMTE 
(ม.4/1, 4/3) 

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน 

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน 

ม.4 SSP/SMTE  (ม.4/1, 4/3) 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 20,000.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 350.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 20,550.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  20,550 00 
 

 

 

 

ม.4 MEP (ม.4/2) 

สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

ม.4 MEP (ม.4/2) 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 5,500.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 350.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 6,050.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  6,050 00 
 

 

 

 

ม.1 ปกติ 
(ม.1/5-1/10) 

หกพันห้าสิบบาทถ้วน 

หกพันห้าสิบบาทถ้วน 

ม.1 ปกติ  (ม.1/5-1/10) 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 5,120.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 350.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 5,670.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  5,670 00 
 

 

 

 

ม.4 ปกติ 
(ม.4/4 - 4/12) 

ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน 

ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน 

ม.4 ปกติ (ม.4/4 – 4/12) 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 5,120.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 300.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 5,620.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  5,620 00 
 

 

 

 

ม.2,3,5,6 ปกติ 

ห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถว้น 

ห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถว้น 

ม.2,3,5,6 ปกติ 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 
1 เงินบ ารุงการศึกษา 12,120.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 300.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 12,620.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  12,620 00 
 

 

 

 

ม.2,3 (SSP/SP2) 
(ม.2/1 - 2/3) 

หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน 

หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน 

ม.2,3 (SSP/SP2) (ม.2/1 – 2/3)  



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 
1 เงินบ ารุงการศึกษา 14,120.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 300.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 14,620.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 
 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  14,620 00 
 

 

 

 

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

หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สบิบาทถ้วน 

หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สบิบาทถ้วน 

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



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 35,000.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 300.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 35,500.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  35,500 00 
 

 

 

 

ม.2 – 3 EP 
(ม.2/4,3/4) 

สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 

สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 

ม.2-3 EP (ม.2/4, 3/4) 



  
ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

Product Code : 80370 

ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………………………………  

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

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 เงินบ ารุงการศึกษา 20,000.00 
2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 300.00 
3 ค่าระบบ i-School 200.00 
4 อ่ืนๆ - 

เงินสด(ตัวอักษร)       

 
รวม 20,500.00 

หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อทีง่านการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันท่ี...................................................  

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

 
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 80370 

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

เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ………………………… 

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

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

  20,500 00 
 

ม.5-6 MEP 
(ม.5/2, 6/2) 

สองหมื่นห้ารอ้ยบาทถ้วน 

สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน 

ม.5-6 MEP (ม.5/2, 6/2) 


