
 

 

 

 

 

 

 

 

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

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายกฤตภาส รัตนานุกูล 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00187 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายกฤตภาส รัตนานุกูล 
เลขบัตรประจำตัว  00187 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายกิตติภูมิ เจริญวิวฒัน์สกุล 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00191 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายกิตติภูมิ เจริญวิวัฒน์สกุล 
เลขบัตรประจำตัว  00191 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายณัฐพล ศิริเสาวลักษณ์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00209 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายณัฐพล ศิริเสาวลักษณ ์
เลขบัตรประจำตัว  00209 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายติณณภพ วงศ์สำราญ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00214 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายติณณภพ วงศ์สำราญ 
เลขบัตรประจำตัว  00214 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายทวีทรัพย์ ชืน่ชม 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00215 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายทวีทรัพย์ ชื่นชม 
เลขบัตรประจำตัว  00215 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายธนกฤต อ่ำจิตร 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00216 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายธนกฤต อ่ำจิตร 
เลขบัตรประจำตัว  00216 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายธนภัทร บัวพิมพ์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00219 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายธนภัทร บัวพิมพ ์
เลขบัตรประจำตัว  00219 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายธนากร ก้านขุนทด 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00220 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายธนากร ก้านขุนทด 
เลขบัตรประจำตัว  00220 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายนน ถูหลงเพีย 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00222 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายนน ถูหลงเพีย 
เลขบัตรประจำตัว  00222 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายนภัสรพี บุญศิริ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00224 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายนภัสรพี บุญศิริ 
เลขบัตรประจำตัว  00224 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายนฤดม ศรีปัญญา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00225 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายนฤดม ศรีปัญญา 
เลขบัตรประจำตัว  00225 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายปราปต์ภพ ปันยารชุน 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00231 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายปราปต์ภพ ปันยารชุน 
เลขบัตรประจำตัว  00231 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00242 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี 
เลขบัตรประจำตัว  00242 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายภาคย์พงษ์ เตชะเถลิงผล 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00244 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายภาคย์พงษ์ เตชะเถลิงผล 
เลขบัตรประจำตัว  00244 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายภูสิทธิ เพียรชอบ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00247 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายภูสิทธิ เพียรชอบ 
เลขบัตรประจำตัว  00247 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายศุภกิตต์ิ วิภักด์ิ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00261 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายศุภกิตต์ิ วิภักด์ิ 
เลขบัตรประจำตัว  00261 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายศุภณัฐ จันทรสาขา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00262 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายศุภณัฐ จันทรสาขา 
เลขบัตรประจำตัว  00262 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นายสหรักษ์ หนูขาว 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00266 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นายสหรักษ์ หนูขาว 
เลขบัตรประจำตัว  00266 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวเกตน์สิรี ชัยยอง 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00192 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวเกตน์สิรี ชัยยอง 
เลขบัตรประจำตัว  00192 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวฉันทนิษฐ์ สุทธิการปกรณ์ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00196 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวฉันทนิษฐ์ สุทธิการปกรณ์ 
เลขบัตรประจำตัว  00196 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวชญาดา ศรีสุพรรณ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00198 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวชญาดา ศรีสุพรรณ 
เลขบัตรประจำตัว  00198 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวชมพูนุช ทองแท่ง 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00199 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวชมพูนุช ทองแท่ง 
เลขบัตรประจำตัว  00199 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวญาณิศา จันทะสะเร 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00205 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวญาณิศา จันทะสะเร 
เลขบัตรประจำตัว  00205 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวณัฐณิชา สิงพันนา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00207 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวณัฐณิชา สิงพันนา 
เลขบัตรประจำตัว  00207 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวธนพร ทองดี 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00218 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวธนพร ทองดี 
เลขบัตรประจำตัว  00218 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวนวพรรษ อุ่นมา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00226 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวนวพรรษ อุ่นมา 
เลขบัตรประจำตัว  00226 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวนันท์นภัส ไขประภาย 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00227 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวนันท์นภัส ไขประภาย 
เลขบัตรประจำตัว  00227 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวปัณณธร อารีเสวต 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00232 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวปัณณธร อารีเสวต 
เลขบัตรประจำตัว  00232 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวพราวพศิุทธ์ วิริยะประสาท 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00237 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวพราวพิศุทธ์ วิริยะประสาท 
เลขบัตรประจำตัว  00237 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวพัทธนันท์ ไกรษี 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00238 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวพัทธนันท์ ไกรษ ี
เลขบัตรประจำตัว  00238 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวพิมพ์อัปสร เครือมาล ี
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00241 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวพิมพ์อัปสร เครือมาล ี
เลขบัตรประจำตัว  00241 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวรัชญา รุง่แสงธนธร 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00248 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวรัชญา รุ่งแสงธนธร 
เลขบัตรประจำตัว  00248 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวลักษณพร มีชัย 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00250 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวลักษณพร มีชัย 
เลขบัตรประจำตัว  00250 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาววนัสนันท์ สุโภ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00252 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาววนัสนันท์ สุโภ 
เลขบัตรประจำตัว  00252 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาววนิดา เสือเพชร 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00253 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาววนิดา เสือเพชร 
เลขบัตรประจำตัว  00253 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาววรัชยา ขำเลิศ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00255 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาววรัชยา ขำเลิศ 
เลขบัตรประจำตัว  00255 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวศุภิสรา พรมโสภา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00263 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวศุภิสรา พรมโสภา 
เลขบัตรประจำตัว  00263 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวสมปรารถนา เจนการ 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00264 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวสมปรารถนา เจนการ 
เลขบัตรประจำตัว  00264 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวสยมพร เหมือนตาล 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00265 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวสยมพร เหมือนตาล 
เลขบัตรประจำตัว  00265 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวสุปวีณ์ ศิริจันดา 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00271 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวสุปวีณ์ ศิริจันดา 
เลขบัตรประจำตัว  00271 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวสุริวิภา แก้วเกิด 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00274 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวสุริวิภา แก้วเกิด 
เลขบัตรประจำตัว  00274 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวเสาวลักษณ์ ประมูลมาก 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00275 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวเสาวลักษณ์ ประมูลมาก 
เลขบัตรประจำตัว  00275 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวอนัญญา สุขโข 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00278 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวอนัญญา สุขโข 
เลขบัตรประจำตัว  00278 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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 

4,750.00 
200.00 

0.00 
100.00 

ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน 5,050.00 
 

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 :                  นางสาวอลิสา เลิศเกษมผล 
เลขบัตรประจำตัว (Ref.1) :              00280 
ชั้น / ห้องเรียน (Ref.2) :               517 

จำนวนเงิน (บาท) 5,050.00 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหา้สิบบาทถ้วน 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

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

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงินเพ่ือบำรงุการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 

ช่ือ - นามสกุลนักเรียน  นางสาวอลิสา เลิศเกษมผล 
เลขบัตรประจำตัว  00280 
ช้ัน / ห้องเรียน   517 

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

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อบำรงุการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) 

 


