
 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย การ์จูน  ฟ่ง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00424 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย การ์จูน  ฟ่ง 
เลขบัตรประจ าตัว  00424 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย กิตติพัศ  พลอยเทศ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00425 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย กิตติพัศ  พลอยเทศ 
เลขบัตรประจ าตัว  00425 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย คณิสร  ลือบางใหญ่ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00426 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย คณิสร  ลือบางใหญ่ 
เลขบัตรประจ าตัว  00426 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ครองเดช  ชัยวิเศษ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00427 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ครองเดช  ชัยวิเศษ 
เลขบัตรประจ าตัว  00427 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ชัยธวัช  นามคุณ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00428 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ชัยธวัช  นามคุณ 
เลขบัตรประจ าตัว  00428 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ชุติพนธ์  อินต๊ะ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00429 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ชุติพนธ์  อินต๊ะ 
เลขบัตรประจ าตัว  00429 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ณภัทร  พุกนัด 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00430 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ณภัทร  พุกนัด 
เลขบัตรประจ าตัว  00430 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ณัฐชานนท์  มีชชูพี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00431 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ณัฐชานนท์  มีชูชีพ 
เลขบัตรประจ าตัว  00431 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย เดชาวัต  รัตนานนท ์
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00432 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย เดชาวัต  รัตนานนท์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00432 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ตรีวิชญ์  เพียรชอบ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00433 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ตรีวิชญ์  เพียรชอบ 
เลขบัตรประจ าตัว  00433 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย เตชานน  ทิศบ้านหมาก 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00434 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย เตชานน  ทิศบ้านหมาก 
เลขบัตรประจ าตัว  00434 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย เตชินท์  เป็ดแก้ว 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00435 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย เตชินท์  เป็ดแก้ว 
เลขบัตรประจ าตัว  00435 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย เทพนที  จันทร์มาก 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00436 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย เทพนที  จันทร์มาก 
เลขบัตรประจ าตัว  00436 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ธนณัฏฐ์  ฉายจีราวัฒน์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00437 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ธนณัฏฐ์  ฉายจีราวัฒน์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00437 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ธนวัฒน์  ทัศสุคนธ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00438 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ธนวัฒน์  ทัศสุคนธ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00438 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ปพิชญา  ค าวันสา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00439 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ปพิชญา  ค าวันสา 
เลขบัตรประจ าตัว  00439 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย พอดี  กาญจนสิงห์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00440 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย พอดี  กาญจนสิงห์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00440 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย พิชญะ  จิตตคราม 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00441 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย พิชญะ  จิตตคราม 
เลขบัตรประจ าตัว  00441 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย พิชาจิณ  ชัยยอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00442 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย พิชาจิณ  ชัยยอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00442 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ภรณวิษย์  แสนทวีสุข 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00443 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ภรณวิษย์  แสนทวีสุข 
เลขบัตรประจ าตัว  00443 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย มาฆะพงษ์  แผ่ผ่องพรรณ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00444 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย มาฆะพงษ์  แผ่ผ่องพรรณ 
เลขบัตรประจ าตัว  00444 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย รังสิมันต์ุ  วัฒนะน้อย 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00445 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย รังสิมันตุ์  วัฒนะน้อย 
เลขบัตรประจ าตัว  00445 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย วุฒิพร  โสดานิล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00446 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย วุฒิพร  โสดานิล 
เลขบัตรประจ าตัว  00446 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย ศุภกิตต์ิ  เดชอุดมโชติ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00447 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย ศุภกิตติ์  เดชอุดมโชติ 
เลขบัตรประจ าตัว  00447 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย สมปราชญ์  สกุลปิยะเทวัญ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00448 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย สมปราชญ์  สกุลปิยะเทวัญ 
เลขบัตรประจ าตัว  00448 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย อชิรวิชญ์  สาระกุล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00449 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย อชิรวิชญ์  สาระกุล 
เลขบัตรประจ าตัว  00449 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย อัชวิน  ดวงค า 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00450 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย อัชวิน  ดวงค า 
เลขบัตรประจ าตัว  00450 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย อาทิตย์  พันธุ์ศิริ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00451 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย อาทิตย์  พันธุ์ศิริ 
เลขบัตรประจ าตัว  00451 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กชาย อารัทธ์  ฉิมฉลอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00452 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กชาย อารัทธ์  ฉิมฉลอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00452 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง กุลิศราพัชร์  ลอยทะเล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00453 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง กุลิศราพัชร์  ลอยทะเล 
เลขบัตรประจ าตัว  00453 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง เกณิกา  ศรีแสน 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00454 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง เกณิกา  ศรีแสน 
เลขบัตรประจ าตัว  00454 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ขวัญพิดา  กองจันทร์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00455 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ขวัญพิดา  กองจันทร์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00455 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ชลธิชา  ศรีวิเชียร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00456 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ชลธิชา  ศรีวิเชียร 
เลขบัตรประจ าตัว  00456 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ชุติมาศ  ศรีแก่นจันทร์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00457 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ชุติมาศ  ศรีแก่นจันทร์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00457 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ธารารัตน์  แทนวันดี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00458 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ธารารัตน์  แทนวันดี 
เลขบัตรประจ าตัว  00458 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง พิชฎา  โคตรชมภู 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00459 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง พิชฎา  โคตรชมภู 
เลขบัตรประจ าตัว  00459 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง เพ็ญพิชชา  สินพูล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00460 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง เพ็ญพิชชา  สินพูล 
เลขบัตรประจ าตัว  00460 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง มาริเอะ  โคจิมา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00461 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง มาริเอะ  โคจิมา 
เลขบัตรประจ าตัว  00461 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง รสกร  อ้วนออ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00462 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง รสกร  อ้วนออ 
เลขบัตรประจ าตัว  00462 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ลลิชดา  แซ่ลิ้ม 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00463 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ลลิชดา  แซ่ลิ้ม 
เลขบัตรประจ าตัว  00463 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง วรัญชลี  ปุอุบล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00464 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง วรัญชลี  ปุอุบล 
เลขบัตรประจ าตัว  00464 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ศุภสุตา  คงทอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00465 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ศุภสุตา  คงทอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00465 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง สรัลชนา  วิชัยดิษฐ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00466 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง สรัลชนา  วิชัยดิษฐ 
เลขบัตรประจ าตัว  00466 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 
2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

4,000.00 
0.00 

(สี่พันบาทถ้วน) 4,000.00 
 

หมายเหต ุ
- ยอดเงินรวมข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- สามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
- กรณีพบปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อ KTB Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 
- หากพ้นก าหนดวันช าระเงิน โปรดติดตอ่งานการเงินของโรงเรียน 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Comp. Code:                       82171 
ช่ือ - นามสกุลนักเรียน :                  เด็กหญิง ไอรินลดา  มั่นคงดี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00467 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               115 

จ านวนเงิน (บาท) 4,000.00 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันบาทถ้วน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 
 

*** ท่านสามารถช าระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้านล่าง *** 

 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือบ ารุงการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน  เด็กหญิง ไอรินลดา  ม่ันคงดี 
เลขบัตรประจ าตัว  00467 
ชั้น / ห้องเรียน   115 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..............(ผู้รับเงิน) 
วันที่………………………………………………. 

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

แบบฟอร์มการช าระเงนิเพ่ือบ ารุงการศึกษา (Pay-In Slip) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 


