
 

 

 

 

 

 

 

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 :                  นายกณิน ทัพมี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00088 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายกณิน ทัพมี 
เลขบัตรประจ าตัว  00088 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายกฤษณะ เมฆวิไล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00092 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายกฤษณะ เมฆวิไล 
เลขบัตรประจ าตัว  00092 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายชนาภัทร์ พยัพ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00106 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายชนาภัทร์ พยัพ 
เลขบัตรประจ าตัว  00106 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายชยธร รุ่งเรือง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00107 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายชยธร รุ่งเรือง 
เลขบัตรประจ าตัว  00107 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายณัฐวุฒิ ชาแจ้ง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00114 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายณัฐวุฒิ ชาแจ้ง 
เลขบัตรประจ าตัว  00114 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายธนทัต ธรรมมะ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00120 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายธนทัต ธรรมมะ 
เลขบัตรประจ าตัว  00120 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายธนวัฒน์ เรืองนุช 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00123 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายธนวัฒน์ เรืองนุช 
เลขบัตรประจ าตัว  00123 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายปกรณ์ ปฎิทัศน์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00136 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายปกรณ์ ปฎิทัศน์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00136 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายปณวัตร สายหัศดี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00137 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายปณวัตร สายหัศดี 
เลขบัตรประจ าตัว  00137 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายชญวัจน์ รัตโนสถ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00119 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายชญวัจน์ รัตโนสถ 
เลขบัตรประจ าตัว  00119 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายยศกรณ์ สถานพงษ์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00149 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายยศกรณ์ สถานพงษ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00149 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายวรวิทย์ คลังแสง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00153 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายวรวิทย์ คลังแสง 
เลขบัตรประจ าตัว  00153 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายศตคุณ ธรรมหลาย 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00160 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายศตคุณ ธรรมหลาย 
เลขบัตรประจ าตัว  00160 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายศุภณัฐ วัชรสิริโชติ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00169 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายศุภณัฐ วัชรสิริโชติ 
เลขบัตรประจ าตัว  00169 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวกวินนาฎ แก้วช่วย 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00283 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวกวินนาฎ แก้วช่วย 
เลขบัตรประจ าตัว  00283 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวกัญญารัตน์ ผ่องสวัสด์ิ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00094 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวกัญญารัตน์ ผ่องสวัสดิ์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00094 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวกัญญารัตน์ เศียรทอง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00095 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวกัญญารัตน์ เศียรทอง 
เลขบัตรประจ าตัว  00095 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวกันยากร สมปัญญา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00096 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวกันยากร สมปัญญา 
เลขบัตรประจ าตัว  00096 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวชญานิน สวนชูโต 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00102 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวชญานิน สวนชูโต 
เลขบัตรประจ าตัว  00102 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวชนากานต์ อิ่มส าราญ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00105 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวชนากานต์ อิ่มส าราญ 
เลขบัตรประจ าตัว  00105 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวชวัลนชุ พ่ึงบุญ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00110 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวชวัลนุช พึ่งบุญ 
เลขบัตรประจ าตัว  00110 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวณิชารีย์ เกรียงไกรวศิน 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00116 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวณิชารีย์ เกรียงไกรวศิน 
เลขบัตรประจ าตัว  00116 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวธนัชชา ลอกล้า 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00124 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวธนัชชา ลอกล้า 
เลขบัตรประจ าตัว  00124 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวธนิศรา แก้วบัวสา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00125 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวธนิศรา แก้วบัวสา 
เลขบัตรประจ าตัว  00125 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวธัญญรัตน์ เนียมประเสริฐ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00127 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวธัญญรัตน์ เนียมประเสริฐ 
เลขบัตรประจ าตัว  00127 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวนภัสสร เกิดกัญการ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00128 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวนภัสสร เกิดกัญการ 
เลขบัตรประจ าตัว  00128 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวนัทธ์ชนนั สาลาสุตา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00130 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวนัทธ์ชนัน สาลาสุตา 
เลขบัตรประจ าตัว  00130 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวนันทินี บุญเลิศ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00131 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวนันทินี บุญเลิศ 
เลขบัตรประจ าตัว  00131 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวนุชณิชา ณรงค์เเสง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00135 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวนุชณิชา ณรงค์เเสง 
เลขบัตรประจ าตัว  00135 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวปัณฑิตา บุญกระจ่าง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00138 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวปัณฑิตา บุญกระจ่าง 
เลขบัตรประจ าตัว  00138 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวปานชนก เปลื้องกลาง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00139 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวปานชนก เปลื้องกลาง 
เลขบัตรประจ าตัว  00139 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวพัชรพร ชนาชน 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00143 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวพัชรพร ชนาชน 
เลขบัตรประจ าตัว  00143 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวเพ็ญพิชชา สท้านโยธิน 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00146 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวเพ็ญพิชชา สท้านโยธิน 
เลขบัตรประจ าตัว  00146 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวมุทิตา จานนอก 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00148 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวมุทิตา จานนอก 
เลขบัตรประจ าตัว  00148 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวรุ่งฉัตร คงสร 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00150 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวรุ่งฉัตร คงสร 
เลขบัตรประจ าตัว  00150 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาววณัชวรรณ เปลี่ยนธัญสนิ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00151 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาววณัชวรรณ เปลี่ยนธัญสิน 
เลขบัตรประจ าตัว  00151 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาววิชญาพร อุดมทรัพย์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00157 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาววิชญาพร อุดมทรัพย์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00157 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาววิภาทิพย์ ปัญญา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00158 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาววิภาทิพย์ ปัญญา 
เลขบัตรประจ าตัว  00158 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวศศธร กุศลรักษาสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00161 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวศศธร กุศลรักษาสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว  00161 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกษม 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00165 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกษม 
เลขบัตรประจ าตัว  00165 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวสุวภัทร เมฆช่วง 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00174 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวสุวภัทร เมฆช่วง 
เลขบัตรประจ าตัว  00174 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวสุวภัทร ราชประสงค์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00175 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวสุวภัทร ราชประสงค์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00175 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวอภิญญา ภัคศิริกุลวัฒน์ 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00177 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวอภิญญา ภัคศิริกุลวัฒน์ 
เลขบัตรประจ าตัว  00177 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวอศิตา สุนาพรหม 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00181 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวอศิตา สุนาพรหม 
เลขบัตรประจ าตัว  00181 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นางสาวอารยา แทนวันดี 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00182 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นางสาวอารยา แทนวันดี 
เลขบัตรประจ าตัว  00182 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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 :                  นายศิริยงค์ ศรีละวรรณโณธาดา 
เลขบัตรประจ าตัว (Ref.1) :              00423 
ช้ัน / ห้องเรียน (Ref.2) :               617 

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  นายศิริยงค์ ศรีละวรรณโณธาดา 
เลขบัตรประจ าตัว  00423 
ชั้น / ห้องเรียน   617 

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

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

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

ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

 


