
 
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                      (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........1......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน 35,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น       35,010.00 บาท 
 

                
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                     (ส่วนท่ี  2  นักเรยีนเก็บไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........1.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน 35,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น       35,010.00 บาท 
   

* นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว  
อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย    

 

ม.1/1 
EP 

ภาค  2/62 

 

ม.1/1 
EP 

ภาค  2/62 

 



                                                              
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........2.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน 35,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น       35,010.00 บาท 
 

                
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                     (ส่วนท่ี  2  นักเรยีนเก็บไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........2.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน 35,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น       35,010.00 บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย     
                                                                           

ม.1/2 
EP 

ภาค  2/62 

ม.1/2 
EP 

ภาค  2/62 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที ่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                      (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........3......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         11,010.00  บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  สว่น   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................ ... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........3.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น            11,010.00  บาท 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย     
                                                           
 

ม.1/3 

ภาค  2/62 

 

ม.1/3 

ภาค  2/62 

 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                     (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........4.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         11,010.00  บาท 
 

                
ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                     (ส่วนท่ี  2  นักเรยีนเก็บไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........4.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         11,010.00  บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย      
 
 

ม.1/4 

ภาค  2/62 

ม.1/4 

ภาค  2/62 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........5......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         11,010.00  บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเกบ็ไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........5.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 11,000.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         11,010.00  บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย     
 

ม.1/5 

ภาค  2/62 

ม.1/5 

ภาค  2/62 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  หอ้งเรียนที่  ........6.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

ช่ือ – สกลุนักเรียน .......................................................... 
(CUSTOMER  NAME) 

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........6.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย   
 

ม.1/6 

ภาค  2/62 

ม.1/6 

ภาค  2/62 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........7......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                  (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเกบ็ไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........7.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย      
                                                                                                                                         

ม.1/7 

ภาค  2/62 

ม.1/7 

ภาค  2/62 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........8......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเกบ็ไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........8.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย    
 

ม.1/8 

ภาค  2/62 

ม.1/8 

ภาค  2/62 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........9.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเกบ็ไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........9.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 
 * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย  
 

ม.1/9 

ภาค  2/62 

ม.1/9 

ภาค  2/62 



ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                    (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........10......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที ่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........10.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
  
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย   
 

ม.1/10 

ภาค  2/62 

 

ม.1/10 

ภาค  2/62 

 



          ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........11......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........11.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน สองพันสามร้อยบาทถ้วน 2,300.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         2,310.00 บาท 
  
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย   
 

ม.1/11 

ภาค  2/62 

 

ม.1/11 

ภาค  2/62 

 



          ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........12......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         6,510.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........12.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         6,510.00 บาท 
  
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย   
 

ม.1/12 

ภาค  2/62 

 

ม.1/12 

ภาค  2/62 

 



          ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน 

  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ...................................................  (ธนาคาร)                                                                   (ส่วนท่ี  1  เก็บท่ีธนาคาร) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  .........13......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         6,510.00 บาท 
 

                
 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

ภาคเรียนท่ี  2/2562 
  โปรดกรอกเอกสารให้ครบ  ท้ัง  2  ส่วน   
  พร้อมน าเงินสดไปติดต่อช าระเงินท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

   ช่ือบัญชี ...โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่าบ ารุงการศึกษา... เลขที่บัญชี  ...108 – 6 – 08788 – 7… 

Company  Code  =  8003 
  ล าดับที่ ................................................... (ธนาคาร)                                                                 (ส่วนท่ี  2  นักเรียนเก็บไว้) 
 

 

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

 

Ref1  เลขประจ าตัวนักเรียน ........................................ 
Ref2  มัธยมศกึษาปีที่  1 
Ref3  ห้องเรียนที่  ........13.......... 

 จ านวนเงิน  (ตัวอักษร) จ านวนเงิน  (ตัวเลข) 
จ านวนเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500.00 

   บวก ค่าธรรมเนียม  (สิบบาทถ้วน)              10.00  บาท 
    รวมเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น         6,510.00 บาท 
  
  * นักเรียนเก็บส่วนที่  2  นี้  ไว้เป็นหลักฐานยืนยัน  กรณีใบธนาคารสูญหาย / และน ามาย่ืนในวันมอบตัว 
 อย่าลืม  ให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทับตราลงรับส่วนที่  2  นีด้้วย   

ม.1/13 

ภาค  2/62 

 

ม.1/13 

ภาค  2/62 

 


