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  1. หอ้งเรียนป
  2. หอ้งเรียนป
  3.  หอ้งเรียน I
ปรดเกบ็เอกสารนีเ้พ่ือ
าํช้ีแจง 
    1. ส่วนท่ี 1 สาํหรับ
    2. ชาํระเงินไดท่ี้ธน
    3. กรอกรายละเอีย

กาํหนดชําระเงนิที่

---------

                      
                        
                        

  1. หอ้งเรียนป
  2. หอ้งเรียนป
  3.  หอ้งเรียน I
ปรดเกบ็เอกสารนีเ้พ่ือ
าํช้ีแจง 
    1. กรุณากรอกแบบ
    2. จาํนวนเงินท่ีชาํร
    3. กรอกรายละเอีย

กาํหนดชําระเงนิที่

    โรงเรียนสตรี
    ใบแจง้ชาํระเ

ธนาคารกรุงไ

ปกติทัว่ไป (ม.4)  น
ปกติทัว่ไป (ม.4)  น

Intensive Course 
อเป็นหลกัฐานในการ

บนกัเรียนเกบ็ไวเ้ป็นห
นาคารกรุงไทยทุกสา
ยด  เช่น คาํนาํหนา้ (ด

ทธนาคารกรุงไทยท

---------------------

    โรงเรียนสตรี
    ใบแจง้ชาํระเ

ธนาคารกรุงไ

ปกติทัว่ไป (ม.4)  น
ปกติทัว่ไป (ม.4)  น

Intensive Course 
อเป็นหลกัฐานในการ

บฟอร์มส่วนท่ี 2 ใหค้
ระตอ้งเท่ากบัท่ีกาํหน
ยด  เช่น คาํนาํหนา้ (ด

ทธนาคารกรุงไทยท

รีวิทยา              
เงินระดมทรัพย

ไทย จาํกดั (มหาช
Product Co

8036

นกัเรียนเก่า 
นกัเรียนใหม่ 
 (ม.4) นกัเรียนเก่า
รับใบเสร็จรับเงนิ 

หลกัฐานในการรับใบ
ขาทัว่ประเทศ  ค่าธร
ด.ญ. , น.ส.) หมายเลข

ทุกสาขา  ตั้งแต่วนั

---------------------

รีวิทยา              
เงินระดมทรัพย

ไทย จาํกดั (มหาช
Product Co

8036

นกัเรียนเก่า 
นกัเรียนใหม่ 
 (ม.4) นกัเรียนเก่า
รับใบเสร็จรับเงนิ 

ครบถว้นและนาํไปชาํ
นดเท่านั้น (รับเฉพาะเ
ด.ญ. , น.ส.) หมายเลข

ทุกสาขา  ตั้งแต่วนั

                        
ยากร                 

 

ชน) 
ode 

67 

 

ช่ือ - นามส
ระดบัชั้นเรี
เลขท่ีบตัรป

รับเฉพา

า 

บเสร็จรับเงิน  เจา้หนา้
รมเนียมธนาคาร 10 บ
ขประจาํตวัประชาชน

นที ่31 มนีาคม – 1

---------------------

                        
ยากร                 

 

ชน) 
ode 

67 

 

ช่ือ - นามส
ระดบัชั้นเรี
เลขท่ีบตัรป

รับเฉพา

า 

ระเงินท่ีธนาคารกรุงไ
เงินสด)  ค่าธรรมเนีย
ขประจาํตวัประชาชน

นที ่31 มนีาคม – 1

                        
                        

สกลุ(นกัเรียน) / N
รียน (Ref.1)  ม. __
ประจาํตวัประชาช

าะเงนิสดเท่าน้ัน (C

าท่ีลงนามและประทบั
บาท 
ใหถู้กตอ้ง  ครบถว้น

10 เมษายน 2559 

---------------------

                        
                        

สกลุ(นกัเรียน) / N
รียน (Ref.1)  ม. __
ประจาํตวัประชาช

าะเงนิสดเท่าน้ัน (C

ไทยทุกสาขาทัว่ประ
มธนาคาร 10 บาท 
ใหถู้กตอ้ง  ครบถว้น

10 เมษายน 2559 

                        
                        

Name __________
______________
ชน (Ref.2) 

Cash Only) 

1

บตรา 

 

 

---------------------

                        
                        

Name __________
______________
ชน (Ref.2) 

Cash Only) 

1

เทศ  

 

 

                        
                        

_______________
_______________

4,800.00 ส่ีพนั
5,900.00 หา้พั
9,000.00 หน่ึง

สาํหรับ

.......
เจา้หนา้ที

---------------------

                        
                        

_______________
_______________

4,800.00 ส่ีพนั
5,900.00 หา้พั
9,000.00 หน่ึง

สาํหรับ

.......
เจา้หนา้ที

           ส่วนท่ี 1
    ภาคเรียนท่ี 1

______________
______________

นแปดร้อยบาทถว้น
นัเกา้ร้อยบาทถว้น
งหม่ืนเกา้พนับาทถ
บเจา้หนา้ท่ีธนาคารเท่

 
 
 
 

.................................
ท่ีธนาคารและประทบั

----------------------

           ส่วนท่ี 2
    ภาคเรียนท่ี 1

______________
______________

นแปดร้อยบาทถว้น
นัเกา้ร้อยบาทถว้น
งหม่ืนเกา้พนับาทถ
บเจา้หนา้ท่ีธนาคารเท่

 
 
 
 

.................................
ท่ีธนาคารและประทบั

1 (สาํหรับนกัเรี
1  ปีการศึกษา 2

_______________
_______ (เช่น  ม. 

น 
น 
ถว้น 
านั้น 

... 
บตรา 

---------------- 

2 (สาํหรับธนาค
1  ปีการศึกษา 2

_______________
_______ (เช่น  ม. 

น 
น 
ถว้น 
านั้น 

... 
บตรา 

ยน) 
2559 

____ 
4.5) 

คาร) 
2559 

____ 
4.5) 


