
 

 

 

 

 

 

 

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 :                  เด็กชายกฤษณภัค เสน่ห์มติร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00329 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายกฤษณภัค เสน่ห์มิตร 
เลขบัตรประจ าตัว  00329 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายจรณภัทร วงศ์สุคติเวช 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00331 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายจรณภัทร วงศ์สุคติเวช 
เลขบัตรประจ าตัว  00331 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายณัชวัฒน์ สีประเสริฐ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00332 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายณัชวัฒน์ สีประเสริฐ 
เลขบัตรประจ าตัว  00332 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายณัฐวัชร์ พฤษหอม 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00334 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายณัฐวัชร์ พฤษหอม 
เลขบัตรประจ าตัว  00334 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายเตชสิทธิ์ ละส ี
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00375 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายเตชสิทธิ์ ละสี 
เลขบัตรประจ าตัว  00375 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายธาวิน สงสังข ์
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00336 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายธาวิน สงสังข์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00336 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายธีรวีร์ วันทอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00333 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายธีรวีร์ วันทอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00333 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 

(ส่ีพันบาทถ้วน) 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 :                  เด็กชายนิติวัฒน์ วงสุโท 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00337 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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

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  เด็กชายนิติวัฒน์ วงสุโท 
เลขบัตรประจ าตัว  00337 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายบุริศร์ ชาติวิชิต 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00338 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายบุริศร์ ชาติวิชิต 
เลขบัตรประจ าตัว  00338 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายปรวีร์ เกษสิมล ี
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00339 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายปรวีร์ เกษสิมลี 
เลขบัตรประจ าตัว  00339 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายปัญญากร นุ่มน่วม 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00340 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายปัญญากร นุ่มน่วม 
เลขบัตรประจ าตัว  00340 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายพบธรรม พิไลวรเพชร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00341 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายพบธรรม พิไลวรเพชร 
เลขบัตรประจ าตัว  00341 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายพรภวิษย์ ไชยประนัง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00342 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายพรภวิษย์ ไชยประนัง 
เลขบัตรประจ าตัว  00342 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายพรหมพิพัฒ เทียวประสงค์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00335 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายพรหมพิพัฒ เทียวประสงค์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00335 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายพลณิกรณ์ กิติพันธยาพร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00343 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายพลณิกรณ์ กิติพันธยาพร 
เลขบัตรประจ าตัว  00343 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายพิชญุตม์ ศรีสวัสดิ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00344 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายพิชญุตม์ ศรีสวัสดิ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00344 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายพุฒิพงค์ เวชสุบรรณ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00345 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายพุฒิพงค์ เวชสุบรรณ 
เลขบัตรประจ าตัว  00345 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายรณกร แก้วระวัง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00347 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายรณกร แก้วระวัง 
เลขบัตรประจ าตัว  00347 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 

(ส่ีพันบาทถ้วน) 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 :                  เด็กชายวีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00348 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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

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  เด็กชายวีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค 
เลขบัตรประจ าตัว  00348 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายศุทธวีร์ น้อยกรณ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00349 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายศุทธวีร์ น้อยกรณ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00349 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายศุภกร วังซ้าย 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00356 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายศุภกร วังซ้าย 
เลขบัตรประจ าตัว  00356 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายเศรษฐพงศ์ โพธิญาณ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00350 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายเศรษฐพงศ์ โพธิญาณ 
เลขบัตรประจ าตัว  00350 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายสิทธิเดช เรืองวิลาศานนท ์
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00351 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายสิทธิเดช เรืองวิลาศานนท์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00351 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กชายอรรฆพล ภู่นพคุณ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00352 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กชายอรรฆพล ภู่นพคุณ 
เลขบัตรประจ าตัว  00352 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงแก้วขวัญ เบ้ียทอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00353 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงแก้วขวัญ เบี้ยทอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00353 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงเขมิกา จัลวรรณา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00354 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงเขมิกา จัลวรรณา 
เลขบัตรประจ าตัว  00354 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงชุติมา บ ารุงบุญ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00355 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงชุติมา บ ารุงบุญ 
เลขบัตรประจ าตัว  00355 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงณิชมน แก้วลอยมา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00363 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงณิชมน แก้วลอยมา 
เลขบัตรประจ าตัว  00363 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงณิชาภัทร สมานวีรกุล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00357 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงณิชาภัทร สมานวีรกุล 
เลขบัตรประจ าตัว  00357 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงนภสร โกวิททวิพัฒน์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00358 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงนภสร โกวิททวิพัฒน์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00358 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงนรมน ประเสริฐผล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00370 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงนรมน ประเสริฐผล 
เลขบัตรประจ าตัว  00370 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงเบญจวรรณ ลักษณะ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00359 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงเบญจวรรณ ลักษณะ 
เลขบัตรประจ าตัว  00359 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงปภาดา สัมฤทธิ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00360 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงปภาดา สัมฤทธิ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00360 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงปริยาภรณ์ ขันลื้อ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00361 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงปริยาภรณ์ ขันลื้อ 
เลขบัตรประจ าตัว  00361 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองแพ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00362 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองแพ 
เลขบัตรประจ าตัว  00362 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงพรรณิตา แดงคุ้มบุตร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00364 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงพรรณิตา แดงคุ้มบุตร 
เลขบัตรประจ าตัว  00364 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00365 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร 
เลขบัตรประจ าตัว  00365 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงพิชชาพร บัวจันทร์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00366 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงพิชชาพร บัวจันทร์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00366 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00367 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00367 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงพุทธรักษา รัตนมณี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00368 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงพุทธรักษา รัตนมณี 
เลขบัตรประจ าตัว  00368 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงภัคนันท์ เลิศรักษาเกียรติ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00369 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงภัคนันท์ เลิศรักษาเกียรติ 
เลขบัตรประจ าตัว  00369 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงวริศรา ม่วงจิต 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00371 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงวริศรา ม่วงจิต 
เลขบัตรประจ าตัว  00371 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงวศินี พ่ึงบางกรวย 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00372 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงวศินี พึ่งบางกรวย 
เลขบัตรประจ าตัว  00372 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงสุชีรา จันทร์กวีกูล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00373 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงสุชีรา จันทร์กวีกูล 
เลขบัตรประจ าตัว  00373 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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 :                  เด็กหญิงโสภิตา แสงเพ็ชร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00376 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               315 

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  เด็กหญิงโสภิตา แสงเพ็ชร 
เลขบัตรประจ าตัว  00376 
ชั้น / ห้องเรียน   315 

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

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

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

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 


