
  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 

         ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน  ชาย ) 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

Product Code : 8088 

               (ห้องเรียนปกติ) 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน   .......................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :       ม ............................................ / ................................................................ 

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา    1,800 

2. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม        310 

3. ค่าชุดพลศึกษา       500 

4. ค่าชุดพื้นเมือง-ชาย        500   

5. ค่ากระเป๋านักเรียน      300 

6. ค่าเข็มตราสัญลักษณ์       100 

7. ค่าถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักเรียน      100 

เงินสด(ตัวอักษร)       สามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน รวม 3,610 

  ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 

- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม       

 

ส่วนที ่2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                     (ห้องเรียนปกติ) 

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 8088  

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

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

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :      ม.......................................... 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

 สามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน 3,610 00 
 



  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 

         ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน  หญิง ) 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

Product Code : 8088 

               (ห้องเรียนปกติ) 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน   .......................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :       ม ............................................ / ................................................................ 

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา    1,800 

2. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม        310 

3. ค่าชุดพลศึกษา       500 

4. ค่าชุดพื้นเมือง-หญิง       820   

5. ค่ากระเป๋านักเรียน      300 

6. ค่าเข็มตราสัญลักษณ์       100 

7. ค่าถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักเรียน      100 

เงินสด(ตัวอักษร)       สามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน รวม 3,930 

  ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 

- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

ส่วนที ่2 (ส ำหรับธนำคำร) 
               (ห้องเรียนปกติ) 

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 8088  

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

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

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :      ม.......................................... 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

 สามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน 3,930 00 
 

 



  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 

         ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน  ชาย ) 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

Product Code : 8088    

           (ห้อง SMART English) 
       ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน   .......................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :       ม ............................................ / ................................................................ 

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา    1,800 

2. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม        310 

3. ค่าชุดพลศึกษา       500 

4. ค่าชุดพื้นเมือง-ชาย        500   

5. ค่ากระเป๋านักเรียน      300 

6. ค่าเข็มตราสัญลักษณ์       100 

7. ค่าถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักเรียน      100 
8. ค่ากิจกรรมห้องเรียน  Smart    English  3,000 

เงินสด(ตัวอักษร)       หกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน รวม 6,610 

  ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 

- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

ส่วนที ่2 (ส ำหรับธนำคำร) 
           (ห้อง SMART English) 
ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 8088  

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

รหัสประจ าตัวนักเรียน(Ref.1) : ……….………..………
ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :      ม.......................................... 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

 หกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน 6,610 00 
 



  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 

         ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน  หญิง ) 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

Product Code : 8088 

           (ห้อง SMART English) 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน   .......................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :       ม ............................................ / ................................................................ 

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา    1,800 

2. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม        310 

3. ค่าชุดพลศึกษา       500 

4. ค่าชุดพื้นเมือง-หญิง       820   

5. ค่ากระเป๋านักเรียน      300 

6. ค่าเข็มตราสัญลักษณ์       100 

7. ค่าถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักเรียน      100 
8. ค่ากิจกรรมห้องเรียน  Smart    English  3,000 

เงินสด(ตัวอักษร)       หกพันเก้ารอ้ยสามสิบบาทถ้วน รวม 6,930 

  ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 

- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

ส่วนที ่2 (ส ำหรับธนำคำร) 
           (ห้อง SMART English) 
ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 8088  

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

รหัสประจ าตัวนักเรียน(Ref.1) : ……….………..………
ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :      ม.......................................... 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

 หกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน 6,930 00 
 



  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 

         ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน  ชาย ) 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

Product Code : 8088    

           (ห้องพิเศษวิทย์-คณิตฯ) 
       ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน   .......................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :       ม ............................................ / ................................................................ 

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา    1,800 

2. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม        310 

3. ค่าชุดพลศึกษา       500 

4. ค่าชุดพื้นเมือง-ชาย        500   

5. ค่ากระเป๋านักเรียน      300 

6. ค่าเข็มตราสัญลักษณ์       100 

7. ค่าถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักเรียน      100 
8. ค่ากิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4,000 

เงินสด(ตัวอักษร)       เจ็ดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน รวม 7,610 

  ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 

- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

ส่วนที ่2 (ส ำหรับธนำคำร) 
           (ห้องพิเศษวทิย์-คณติฯ) 
ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 8088  

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

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

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :      ม.......................................... 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

 เจ็ดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน 7,610 00 
 



  

ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 

         ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน  หญิง ) 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

Product Code : 8088 

           (ห้องพิเศษวิทย์-คณิตฯ) 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน   .......................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :       ม ............................................ / ................................................................ 

รายการท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา    1,800 

2. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม        310 

3. ค่าชุดพลศึกษา       500 

4. ค่าชุดพื้นเมือง-หญิง       820   

5. ค่ากระเป๋านักเรียน      300 

6. ค่าเข็มตราสัญลักษณ์       100 

7. ค่าถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักเรียน      100 
8. ค่ากิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4,000 

เงินสด(ตัวอักษร)       เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน รวม 7,930 

  ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ  
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ 

- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

ผู้รับเงิน............................................... 
 วันที่...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

 

 ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

ส่วนที ่2 (ส ำหรับธนำคำร) 
           (ห้องพิเศษวิทย์-คณิตฯ) 
ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)     
Product Code : 8088  

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

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

ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) :      ม.......................................... 

เงินสด (ตัวอักษร) เงินสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

 เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน 7,930 00 
 


