
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย กลวัชร แข็งการเขตร 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00377 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย กลวัชร แข็งการเขตร 
เลขบัตรประจำตัว  00377 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ลอยทะเล 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00378 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ลอยทะเล 
เลขบัตรประจำตัว  00378 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย จักรภัทร มะโนสา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00379 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย จักรภัทร มะโนสา 
เลขบัตรประจำตัว  00379 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ทีปกร คำปรีชา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00380 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ทีปกร คำปรีชา 
เลขบัตรประจำตัว  00380 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ธนกฤต อบสุข 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00381 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ธนกฤต อบสุข 
เลขบัตรประจำตัว  00381 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ธนภัทร สุขทรัพย ์
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00382 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ธนภัทร สุขทรัพย์ 
เลขบัตรประจำตัว  00382 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ปกรณ์ทรรศน์ โตดี 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00383 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ปกรณ์ทรรศน์ โตดี 
เลขบัตรประจำตัว  00383 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ปุณณสิน ปุ่นประเสริฐ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00385 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ปุณณสิน ปุ่นประเสริฐ 
เลขบัตรประจำตัว  00385 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย พศิษฐ์ คำลือ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00386 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย พศิษฐ์ คำลือ 
เลขบัตรประจำตัว  00386 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ภูวเนตร นิสาย 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00387 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ภูวเนตร นิสาย 
เลขบัตรประจำตัว  00387 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย มาซาฮิโร โคจิมา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00388 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย มาซาฮิโร โคจิมา 
เลขบัตรประจำตัว  00388 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย รัชชานนท์ นาเอก 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00389 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย รัชชานนท์ นาเอก 
เลขบัตรประจำตัว  00389 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย วีร์ทวินทร์ ประสาทชัย 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00390 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย วีร์ทวินทร์ ประสาทชัย 
เลขบัตรประจำตัว  00390 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย สิชฌ์สิริ วงศ์สุคติเวช 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00391 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย สิชฌ์สิริ วงศส์ุคติเวช 
เลขบัตรประจำตัว  00391 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย เสฏฐพนัธ์ เทเพนทร ์
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00392 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย เสฏฐพันธ์ เทเพนทร์ 
เลขบัตรประจำตัว  00392 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย อาคิรา ลีออน โจแฮนส์สัน 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00393 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย อาคิรา ลีออน โจแฮนส์สัน 
เลขบัตรประจำตัว  00393 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย เอกวัจน์ กิ่งตระการ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00394 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย เอกวัจน์ กิ่งตระการ 
เลขบัตรประจำตัว  00394 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง กวิตาแพรวา วรพิมพงษ์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00395 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง กวิตาแพรวา วรพิมพงษ์ 
เลขบัตรประจำตัว  00395 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ชนิสรา มงคลชัย 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00396 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ชนิสรา มงคลชัย 
เลขบัตรประจำตัว  00396 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ฐิติมา ประทุมพงษ์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00397 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ฐิติมา ประทุมพงษ์ 
เลขบัตรประจำตัว  00397 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ธมลวรรณ เสือม 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00398 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ธมลวรรณ เสือม 
เลขบัตรประจำตัว  00398 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ธรรญพร ศรีศรยุทธ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00399 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ธรรญพร ศรีศรยุทธ 
เลขบัตรประจำตัว  00399 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ธัญชนก จิระวงศ์สันติสุข 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00400 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ธัญชนก จิระวงศ์สันติสุข 
เลขบัตรประจำตัว  00400 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง นันท์นลิน เเอมาน 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00401 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง นันท์นลิน เเอมาน 
เลขบัตรประจำตัว  00401 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง บุณย์รักษา เวียนศิริ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00402 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง บุณย์รักษา เวียนศิริ 
เลขบัตรประจำตัว  00402 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ปทิตตา อาชาวรัตน์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00403 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ปทิตตา อาชาวรัตน์ 
เลขบัตรประจำตัว  00403 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ปรายปราง จงโชติชัชวาลย์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00404 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ปรายปราง จงโชติชัชวาลย์ 
เลขบัตรประจำตัว  00404 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ปวรรัศมิ์ อวบอว้น 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00405 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ปวรรัศม์ิ อวบอ้วน 
เลขบัตรประจำตัว  00405 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ปัณฑิตา ชุ่มจิตต์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00406 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ปัณฑิตา ชุ่มจิตต์ 
เลขบัตรประจำตัว  00406 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ปาณิสรา อยู่ชมสุข 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00407 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ปาณิสรา อยู่ชมสุข 
เลขบัตรประจำตัว  00407 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง นิรชา แคนหนอง 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00408 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง นิรชา แคนหนอง 
เลขบัตรประจำตัว  00408 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง พัชรธร ชีพประกิต 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00409 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง พัชรธร ชีพประกิต 
เลขบัตรประจำตัว  00409 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ภัณฑิรา เทิดเกียรติยศ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00411 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ภัณฑิรา เทิดเกียรติยศ 
เลขบัตรประจำตัว  00411 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง มนัญชยา แก้วเล็ก 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00412 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง มนัญชยา แก้วเล็ก 
เลขบัตรประจำตัว  00412 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง รชาดา ศรีสุพรรณ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00413 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง รชาดา ศรีสุพรรณ 
เลขบัตรประจำตัว  00413 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง วรรณนิภา หมั่นแม้น 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00414 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง วรรณนิภา หม่ันแม้น 
เลขบัตรประจำตัว  00414 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง วิระดา แควน้อย 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00415 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง วิระดา แควน้อย 
เลขบัตรประจำตัว  00415 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร อารีรักษ์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00416 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร อารีรักษ์ 
เลขบัตรประจำตัว  00416 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง สิรภัทร ศิลาลัย 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00417 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง สิรภัทร ศิลาลัย 
เลขบัตรประจำตัว  00417 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง สิรินภัส วิสมิตะนันท์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00418 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง สิรินภัส วิสมิตะนันท์ 
เลขบัตรประจำตัว  00418 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง สุพัสนันท์ แสนพันธ์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00419 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง สุพัสนันท์ แสนพนัธ ์
เลขบัตรประจำตัว  00419 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง สุวิมล กะการดี 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00420 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง สุวิมล กะการดี 
เลขบัตรประจำตัว  00420 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวนเงิน 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
2. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 
3. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
4. ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5,450.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,750.00 
 

หมายเหตุ 
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการชำระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นกำหนดวันชำระเงิน โปรดติดต่องานการเงินของโรงเรียน 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ไอริสา ทิมินกุล 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00421 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               215 

จำนวนเงิน (บาท) 5,750.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ไอริสา ทิมินกุล 
เลขบัตรประจำตัว  00421 
ช้ัน / ห้องเรียน   215 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 


