
 

 

 

 

 

 

 

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 :                  นาย เจษฎาภรณ์  เจีย 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00291 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย เจษฎาภรณ์  เจีย 
เลขบัตรประจ าตัว  00291 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย ณัชพล  บุญศิริ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00296 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย ณัชพล  บุญศิริ 
เลขบัตรประจ าตัว  00296 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย ทวีศักดิ์  บุญกัณฑ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00301 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย ทวีศักดิ์  บุญกัณฑ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00301 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย ธนกฤต  อาชะวะบูล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00302 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย ธนกฤต  อาชะวะบูล 
เลขบัตรประจ าตัว  00302 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย ธนบดี  พวงดี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00303 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย ธนบดี  พวงดี 
เลขบัตรประจ าตัว  00303 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย ธนวิชญ์  อุดมศาสตร์พร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00304 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย ธนวิชญ์  อุดมศาสตร์พร 
เลขบัตรประจ าตัว  00304 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย ธเนศวร  ชูชื่นมานะกจิ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00305 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย ธเนศวร  ชูชื่นมานะกิจ 
เลขบัตรประจ าตัว  00305 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย นัธทวัฒน์  พายุบุตร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00306 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย นัธทวัฒน์  พายุบุตร 
เลขบัตรประจ าตัว  00306 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย ปชาบดี  แซ่โค้ว 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00308 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย ปชาบดี  แซ่โค้ว 
เลขบัตรประจ าตัว  00308 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย วชิร  ใบพลูทอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00316 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย วชิร  ใบพลูทอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00316 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย สิขเรศ  กันพิพิธ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00320 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย สิขเรศ  กันพิพิธ 
เลขบัตรประจ าตัว  00320 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย หรรษธร  ศรีสุวรรณ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00322 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย หรรษธร  ศรีสุวรรณ 
เลขบัตรประจ าตัว  00322 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย อนันตศักดิ์  จันทร์ด า 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00323 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย อนันตศักดิ์  จันทร์ด า 
เลขบัตรประจ าตัว  00323 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย จตุภัทร  คงธนาคมธัญกิจ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00328 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย จตุภัทร  คงธนาคมธัญกิจ 
เลขบัตรประจ าตัว  00328 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย กฤตภาส  ลาน้ าเท่ียง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00468 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย กฤตภาส  ลาน้ าเที่ยง 
เลขบัตรประจ าตัว  00468 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย คุณากร  ทรายขาว 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00469 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย คุณากร  ทรายขาว 
เลขบัตรประจ าตัว  00469 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย ธนดล  เลิศวิทยาประดิษฐ ์
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00470 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย ธนดล  เลิศวิทยาประดิษฐ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00470 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นาย สุริยกมล  ศรีวะอุไร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00471 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นาย สุริยกมล  ศรีวะอุไร 
เลขบัตรประจ าตัว  00471 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว กนกพิชญ์  นาวาทอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00286 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว กนกพิชญ์  นาวาทอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00286 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว กรกมล  มูลเงิน 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00287 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว กรกมล  มูลเงิน 
เลขบัตรประจ าตัว  00287 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว กฤติยา  วรปภาวินวงศ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00288 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว กฤติยา  วรปภาวินวงศ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00288 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว กันต์กมล  นกเทศ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00289 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว กันต์กมล  นกเทศ 
เลขบัตรประจ าตัว  00289 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ชณาภรณ์  ภิรมย์ค า 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00292 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ชณาภรณ์  ภิรมย์ค า 
เลขบัตรประจ าตัว  00292 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ชนิกานต์  อัษฎมงคลเลิศ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00293 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ชนิกานต์  อัษฎมงคลเลิศ 
เลขบัตรประจ าตัว  00293 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ฐิตาภรณ์  รุ่งเรือง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00295 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ฐิตาภรณ์  รุ่งเรือง 
เลขบัตรประจ าตัว  00295 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ณัฐวิภา  ทวีดี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00298 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ณัฐวิภา  ทวีดี 
เลขบัตรประจ าตัว  00298 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ณิชนันท์  พันธุ์ศิริ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00299 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ณิชนันท์  พันธุ์ศิริ 
เลขบัตรประจ าตัว  00299 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ตรีสรา  ทองมา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00300 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ตรีสรา  ทองมา 
เลขบัตรประจ าตัว  00300 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ปริยา  เดชาธิพาโชติ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00309 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ปริยา  เดชาธิพาโชติ 
เลขบัตรประจ าตัว  00309 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว เพลงพิณ  มีแม่นวิทย์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00311 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว เพลงพิณ  มีแม่นวิทย์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00311 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว มนปริยา  ทะลิ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00312 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว มนปริยา  ทะลิ 
เลขบัตรประจ าตัว  00312 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว มัลลิกา  แก้วชะมอญ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00313 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว มัลลิกา  แก้วชะมอญ 
เลขบัตรประจ าตัว  00313 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว อภิษฐา  วงศ์ต่อเกียรติ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00324 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว อภิษฐา  วงศ์ต่อเกียรติ 
เลขบัตรประจ าตัว  00324 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว อัญมณี  แก้วแจ่ม 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00325 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว อัญมณี  แก้วแจ่ม 
เลขบัตรประจ าตัว  00325 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ธนัชยา  ไกรทองสุข 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00374 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ธนัชยา  ไกรทองสุข 
เลขบัตรประจ าตัว  00374 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว เบ็ญจลักษณ์  สูงศักดิ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00473 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว เบ็ญจลักษณ์  สูงศักดิ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00473 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ปคุณา  บุบผา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00474 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ปคุณา  บุบผา 
เลขบัตรประจ าตัว  00474 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ประภัสสร  น้อยเจริญ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00475 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ประภัสสร  น้อยเจริญ 
เลขบัตรประจ าตัว  00475 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว สุรัตนา  ศิริวงศ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00476 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว สุรัตนา  ศิริวงศ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00476 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว พิริสา  เสรีนุกูล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00477 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว พิริสา  เสรีนุกูล 
เลขบัตรประจ าตัว  00477 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว ภัทรมน  คงเรือง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00478 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว ภัทรมน  คงเรือง 
เลขบัตรประจ าตัว  00478 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว วีรยา  หมั่นแม้น 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00479 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว วีรยา  หม่ันแม้น 
เลขบัตรประจ าตัว  00479 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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 :                  นางสาว อชิรญา  พบสุข 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00480 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               417 

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  นางสาว อชิรญา  พบสุข 
เลขบัตรประจ าตัว  00480 
ชั้น / ห้องเรียน   417 

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

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

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

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 


