
 
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                      (ส่วนที่  1  เก็บที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........1......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน 35,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น       35,010.00 บาท 
 

                
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                     (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........1.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน 35,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น       35,010.00 บาท 
   

* นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว  
อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย    

 

ม.1/1 
EP 

ภาค  2/63 

 

ม.1/1 
EP 

ภาค  2/63 

 



                                                              
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........2.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน 35,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น       35,010.00 บาท 
 

                
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                     (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........2.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน 35,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น       35,010.00 บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย     
                                                                           

ม.1/2 
EP 

ภาค  2/63 

ม.1/2 
EP 

ภาค  2/63 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                      (ส่วนที่  1  เก็บที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........3-5......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         11,010.00  บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........3-5.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น            11,010.00  บาท 
   

* นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย     
                                                           

ม.1/3 

ภาค  2/63 

 

ม.1/3 

ภาค  2/63 

 



 
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                     (ส่วนที่  1  เก็บที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........4.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         11,010.00  บาท 
 

                
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                     (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........4.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         11,010.00  บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย      
 

ม.1/4 

ภาค  2/63 

ม.1/4 

ภาค  2/63 



 
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........5......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         11,010.00  บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........5.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         11,010.00  บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย     

ม.1/5 

ภาค  2/63 

ม.1/5 

ภาค  2/63 



 
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........6.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........6.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย   

ม.1/6 

ภาค  2/63 

ม.1/6 

ภาค  2/63 



 
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........7......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                  (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........7.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย      

ม.1/7 

ภาค  2/63 

ม.1/7 

ภาค  2/63 



                                                                                                                                         
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........8......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........8.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย    

ม.1/8 

ภาค  2/63 

ม.1/8 

ภาค  2/63 



 
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........9.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........9.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 
 * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย  

ม.1/9 

ภาค  2/63 

ม.1/9 

ภาค  2/63 



 
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........10......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........10.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
  
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย   

ม.1/10 

ภาค  2/63 

 

ม.1/10 

ภาค  2/63 

 



 
          ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........11......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........11.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         2,310.00 บาท 
  
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย   

ม.1/11 

ภาค  2/63 

 

ม.1/11 

ภาค  2/63 

 



 
          ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........12......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         6,510.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........12.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         6,510.00 บาท 
  
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย   

ม.1/12 

ภาค  2/63 

 

ม.1/12 

ภาค  2/63 

 



 
          ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน 

  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนที่  1  เกบ็ที่ธนาคาร) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........13......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         6,510.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนที่  2/2563 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ทั้ง  2  ส่วน   
  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทยไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบำรุงการศึกษา... เลขท่ีบัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ลำดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจำตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศึกษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........13.......... 

 จำนวนเงิน  (ตัวอักษร) จำนวนเงิน  (ตัวเลข) 
จำนวนเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น         6,510.00 บาท 
  
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เปน็หลักฐานยนืยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และนำมายื่นในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นี้ด้วย   

ม.1/13 

ภาค  2/63 

 

ม.1/13 

ภาค  2/63 

 


