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15 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง ก ําหนดการชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
เรี ยน ท่านผูป้ กครอง
ในปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนได้ก ําหนดการชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 โดยผ่านช่ องทางการชําระ ดังนี้
1. นําใบแจ้งการชําระค่าเทอม ไปชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุ งไทยทุ กสาขา (ชําระได้ถึง
31 กรกฎาคม 2563)
2. รับชําระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร ที่งานการเงิ นของโรงเรี ยน
3. รับชําระด้วยบัตรเครดิตธนาคารธนชาต ผ่อน 0% 3 , 6 เดือน ที่งานการเงินของโรงเรี ยน
4. รับชําระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ผ่อน 0% 3 เดือน ที่งานการเงิ นของโรงเรี ยน
หากเกินก ําหนดนี้ทางธนาคารกรุ งไทยจะปิ ดรับชําระ และให้ท่านผูป้ กครองนําเงิ นสดหรื อบัตรเครดิตมาชําระที่
งานการเงินของโรงเรี ยน ค่ าธรรมเนียมการเรียนของทุกชั้นที่เกินกํา หนดคิดค่ าปรับ ดังนี้
- ชําระตั้งแต่วนั ที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563
คิดค่าปรับ 1,000.00 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
- ชําระตั้งแต่วนั ที่ 1 – 30 ก ันยายน 2563
คิดค่าปรับ 2,000.00 บาท ( สองพันบาทถ้ว น )
- ชําระตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันสอบ
คิดค่าปรับ 3,000.00 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
(ท่านผูป้ กครองที่ชาํ ระเงินที่ธนาคารเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณานําหลักฐานมายืนยันที่งานการเงิน)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางจงศรี สมร รุ จิเทศ)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
หมายเหตุ โรงเรียนมิได้มคี วามประสงค์ที่จะรับเงินค่าปรับ แต่ต้องการให้ท่านผู้ปกครองชําระเงินตามกําหนดที่แจ้งไว้

ใบแจงการชําระเงิน

โรงเรียนเขมะสิรอิ นุสสรณ

ค่ าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 5 (นักเรี ยนเก่า)

210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขนั
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-2244, 0-2424-5777

นักเรียนไป-กลับ 24,971.75 บาท

โทรสาร 0-2435-4397
0

ส่ วนของลูกค้า

ไม่ ใช่ ใบเสร็จรับเงิน
โรงเรียนเขมะสิ ริอนุสสรณ์

ชําระภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันที…
่ ……………………สาขาทีร่ ับฝาก.......……………………………..

เพื่อเข้าบัญชี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

Service Code: KASEMSRI

บมจ. ธนาคารกรุงไทย Comp. Code. 8984

ชื่อนักเรี ยน ..............................................................
เลขประจําตัว/CUST.NO/Ref......................................
ชั ้น/Ref. NO.2............................................................

(ชําระเงินสด ที่ธนาคารเท่ านั้น)

ผู้นําฝาก/โทรศัพท์.........................................................
จํานวนเงิน (บาท)

(สองหมื่นสี่พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์ )

24,971.75
ส่ วนของธนาคาร

โรงเรียนเขมะสิ ริอนุสสรณ์

วันที…
่ ……………………สาขาทีร่ ับฝาก.......……………………………..

เพื่อเข้าบัญชี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

Service Code: KASEMSRI

ชื่อนักเรี ยน....................................................................

บมจ. ธนาคารกรุงไทย Comp. Code. 8984
(ชําระเงินสด ที่ธนาคารเท่ านั้น)

เลขประจําตัว/CUST.NO/Ref.1....................................
ชั ้น/Ref. NO.2.............................................................
ผู้นําฝาก/โทรศัพท์.........................................................
จํานวนเงิน (บาท)

(สองหมื่นสี่พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์ )
…………………………… เจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

24,971.75

…………../…………………../……………

