
  ส่วนที� 1 (สําหรับนักเรียน)

    โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2563

   ใบแจ้งการชําระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment

ชื�อ-นามสกุลนักเรียน..............................................................................................

เบอร์โทรศัพท์นักเรียน/ผู้ปกครอง (Ref.1) : ………..............................…………………......

ค่าลงทะเบียนเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ชั�น/ห้อง (Ref.2) : ชั�น ม…..…….….…ห้อง………......…...เลขที�....................

เลขที�บัญชี  603-6-04675-8

โปรดเก็บเอกสารนี�เพื�อเป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน

คําชี�แจง 

1.  ส่วนที� 1 สําหรับนักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที�ลงนามและประทับตรา           

2.  ชําระเงินได้ที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั�วประเทศ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท                            

ส่วนที� 2 (สําหรับธนาคาร)

   โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2563
   ใบแจงการชําระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)     
Product Code : 80439

ชื�อบัญชี ค่าลงทะเบียนเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม เบอร์โทรศัพท์นักเรียน/ผู้ปกครอง (Ref.1) : ………………….

เลขที�บัญชี  603-6-04675-8 ชั�น/ห้อง (Ref.2) : ชั�น ม.….....ห้อง.……….…เลขที�…........

คําแนะนํา

1.กรุณากรอกแบบฟอร์มส่วนที� 2 ให้ครบถ้วนและนําไปชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั�วประเทศ    

2.จํานวนเงินที�ชําระต้องเท่ากับที�กําหนดเท่านั�น(รับเฉพาะเงินสด)ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท                                     

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)     

Product Code : 80439
ชื�อบัญชี 

3,500

จํานวนเงิน(ตัวเลข)

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารเท่านั�น 

เจ้าหน้าที�ธนาคารและประทับตรา

หองเรียน EIS  ( 2/4-2/7,  3/4-3/7,   5/5-5/7,  6/5-6/7)

หองเรียน EIS  ( 2/4-2/7,  3/4-3/7,   5/5-5/7,  6/5-6/7)

ชื�อ-นามสกุลนักเรียน / Name.................................................

รับเฉพาะเงินสดเท่านั�น (Cash Only)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) **สามพันห้าร้อยบาทถ้วน**

เจ้าหน้าที�ธนาคารและประทับตรา

           ***  กําหนดชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั�งแต่วันที� 1 - 7 กรกฎาคม  2563 ***.

รับเฉพาะเงินสดเท่านั�น (Cash Only)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร)

3,500

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารเท่านั�น 

**สามพันห้าร้อยบาทถ้วน** จํานวนเงิน(ตัวเลข)



  

  



  ส่วนที� 1 (สําหรับนักเรียน)

    โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2563

   ใบแจ้งการชําระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment

ชื�อ-นามสกุลนักเรียน...........................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์นักเรียน/ผู้ปกครอง (Ref.1) : ………….................................…………………......

ค่าลงทะเบียนเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ชั�น/ห้อง (Ref.2) : ชั�น ม…..…….….…ห้อง………......…...เลขที�....................

เลขที�บัญชี  603-6-04675-8

โปรดเก็บเอกสารนี�เพื�อเป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน

คําชี�แจง 

1.  ส่วนที� 1 สําหรับนักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที�ลงนามและประทับตรา           

2.  ชําระเงินได้ที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั�วประเทศ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท                            

ส่วนที� 2 (สําหรับธนาคาร)

   โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2563

   ใบแจ้งการชําระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)     
Product Code : 80439

ชื�อบัญชี ค่าลงทะเบียนเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม เบอร์โทรศัพท์นักเรียน/ผู้ปกครอง (Ref.1) : …………………………….

เลขที�บัญชี  603-6-04675-8 ชั�น/ห้อง (Ref.2) : ชั�น ม.………….....ห้อง.……….…เลขที�…........

คําแนะนํา

1.กรุณากรอกแบบฟอร์มส่วนที� 2 ให้ครบถ้วนและนําไปชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั�วประเทศ    

2.จํานวนเงินที�ชําระต้องเท่ากับที�กําหนดเท่านั�น(รับเฉพาะเงินสด)ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท                                     

หองเรียนพิเศษ  (2/1-2/2,    3/1-3/2,    5/1 - 5/3,    6/1 -  6/3)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)     

Product Code : 80439
ชื�อบัญชี 

รับเฉพาะเงินสดเท่านั�น (Cash Only)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) **เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน** จํานวนเงิน(ตัวเลข) 9,500

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารเท่านั�น 

เจ้าหน้าที�ธนาคารและประทับตรา

           ***  กําหนดชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั�งแต่วันที� 1 - 7 กรกฎาคม  2563 ***.

หองเรียนพิเศษ  (2/1-2/2,    3/1-3/2,    5/1 - 5/3,    6/1 -  6/3)

ชื�อ-นามสกุลนักเรียน / Name.................................................

เจ้าหน้าที�ธนาคารและประทับตรา

รับเฉพาะเงินสดเท่านั�น (Cash Only)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) **เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน** จํานวนเงิน(ตัวเลข) 9,500

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารเท่านั�น 



  ส่วนที� 1 (สําหรับนักเรียน)

    โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2563

   ใบแจ้งการชําระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment

ชื�อ-นามสกุลนักเรียน.............................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์นักเรียน/ผู้ปกครอง (Ref.1) : ………....................................…………………......

ค่าลงทะเบียนเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ชั�น/ห้อง (Ref.2) : ชั�น ม…..…….….…ห้อง………......…...เลขที�....................

เลขที�บัญชี  603-6-04675-8

โปรดเก็บเอกสารนี�เพื�อเป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน

คําชี�แจง 

1.  ส่วนที� 1 สําหรับนักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที�ลงนามและประทับตรา           

2.  ชําระเงินได้ที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั�วประเทศ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท                            

ส่วนที� 2 (สําหรับธนาคาร)

   โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2563

   ใบแจ้งการชําระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)     
Product Code : 80439

ชื�อบัญชี ค่าลงทะเบียนเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม เบอร์โทรศัพท์นักเรียน/ผู้ปกครอง (Ref.1) : …………………………….

เลขที�บัญชี  603-6-04675-8 ชั�น/ห้อง (Ref.2) : ชั�น ม.………….....ห้อง.……….…เลขที�…........

คําแนะนํา

1.กรุณากรอกแบบฟอร์มส่วนที� 2 ให้ครบถ้วนและนําไปชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั�วประเทศ    

2.จํานวนเงินที�ชําระต้องเท่ากับที�กําหนดเท่านั�น(รับเฉพาะเงินสด)ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท                                     

หองเรียน MEP (  2/3 ,  3/3 ,    5/4  , 6/4)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)     

Product Code : 80439
ชื�อบัญชี 

รับเฉพาะเงินสดเท่านั�น (Cash Only)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ�งหมื�นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน** จํานวนเงิน(ตัวเลข) 19,500

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารเท่านั�น 

เจ้าหน้าที�ธนาคารและประทับตรา

           ***  กําหนดชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั�งแต่วันที� 1 - 7 กรกฎาคม  2563 ***.

หองเรียน MEP (  2/3 ,  3/3 ,    5/4  , 6/4)

ชื�อ-นามสกุลนักเรียน / Name.................................................

เจ้าหน้าที�ธนาคารและประทับตรา

รับเฉพาะเงินสดเท่านั�น (Cash Only)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ�งหมื�นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน** จํานวนเงิน(ตัวเลข) 19,500

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารเท่านั�น 



  ส่วนที� 1 (สําหรับนักเรียน)

    โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2563

   ใบแจ้งการชําระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment

ชื�อ-นามสกุลนักเรียน..............................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์นักเรียน/ผู้ปกครอง (Ref.1) : ……….................................…………………......

ค่าลงทะเบียนเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ชั�น/ห้อง (Ref.2) : ชั�น ม…..…….….…ห้อง………......…...เลขที�....................

เลขที�บัญชี  603-6-04675-8

โปรดเก็บเอกสารนี�เพื�อเป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน

คําชี�แจง 

1.  ส่วนที� 1 สําหรับนักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที�ลงนามและประทับตรา           

2.  ชําระเงินได้ที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั�วประเทศ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท                            

ส่วนที� 2 (สําหรับธนาคาร)

   โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2563

   ใบแจ้งการชําระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)     
Product Code : 80439

ชื�อบัญชี ค่าลงทะเบียนเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม เบอร์โทรศัพท์นักเรียน/ผู้ปกครอง (Ref.1) : …………………………….

เลขที�บัญชี  603-6-04675-8 ชั�น/ห้อง (Ref.2) : ชั�น ม.………….....ห้อง.……….…เลขที�…........

คําแนะนํา

1.กรุณากรอกแบบฟอร์มส่วนที� 2 ให้ครบถ้วนและนําไปชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั�วประเทศ    

2.จํานวนเงินที�ชําระต้องเท่ากับที�กําหนดเท่านั�น(รับเฉพาะเงินสด)ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท                                     

เจ้าหน้าที�ธนาคารและประทับตรา

รับเฉพาะเงินสดเท่านั�น (Cash Only)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) **สามพันห้าร้อยบาทถ้วน** จํานวนเงิน(ตัวเลข) 3,500

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารเท่านั�น 

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารเท่านั�น 

เจ้าหน้าที�ธนาคารและประทับตรา

           ***  กําหนดชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั�งแต่วันที� 1 - 7 กรกฎาคม  2563 ***.

หองเรียน SST  (2/8 - 2/11 , 3/8 - 3/11,  5/8 - 5/11,  6/8 - 6/11)

ชื�อ-นามสกุลนักเรียน / Name.................................................

หองเรียน SST  (2/8 - 2/11 , 3/8 - 3/11,  5/8 - 5/11,  6/8 - 6/11)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)     

Product Code : 80439
ชื�อบัญชี 

รับเฉพาะเงินสดเท่านั�น (Cash Only)

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) **สามพันห้าร้อยบาทถ้วน** จํานวนเงิน(ตัวเลข) 3,500
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