
 

 
     ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 

Product Code : 80828 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)    ม.  ...... / ....... 
รายการที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 คา่บ ารุงการศกึษา 4,250.00 
2 คา่กิจกรรม/กีฬา - 
3 คา่บ ารุงห้องสมดุ - 
   

เงนิสด(ตัวอักษร)   ส่ีพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

 
รวม 4,250.00 

หมายเหตุ  
- แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับนักเรียน ม.2 และ ม.3 ห้องเรียนปกตเิท่านัน้ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตขุัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาตดิต่อ ที่  Call Center ธ.กรุงไทย โทร.02-1111111 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

 
ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด

(มหาชน)     Product 
Code : 80828  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ………………………… 

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)  ม. ...../........ 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

    
 

 



 

 
     ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 

Product Code : 80828 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)    ม.  ...... / ....... 
รายการที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 คา่บ ารุงการศกึษา 4,450.00 
2 คา่กิจกรรม/กีฬา - 
3 คา่บ ารุงห้องสมดุ - 
   

เงนิสด(ตัวอักษร)    ส่ีพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

 
รวม 4,450.00 

หมายเหตุ  
- แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับนักเรียน  ม.5 และ ม.6 ห้องเรียนปกตเิท่านัน้ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตขุัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาตดิต่อ ที่  Call Center ธ.กรุงไทย โทร.02-1111111 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

 
ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด

(มหาชน)     Product 
Code : 80828  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ………………………… 

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)  ม. ...../........ 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

    
 

 



 

 

 
     ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 

Product Code : 80830 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)    ม.  ...... / ....... 
รายการที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 คา่บ ารุงการศกึษา 4,250.00 
2 โครงการห้องเรียนพิเศษสง่เสริมความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
5,000.00 

3 คา่บ ารุงห้องสมดุ - 
เงนิสด(ตัวอักษร)    เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

 
รวม 9,250.00 

หมายเหตุ  
- แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับนักเรียน  ม.2 และ ม.3 ห้องแก้วกาญจนาเท่านัน้ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตขุัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาตดิต่อ ที่  Call Center ธ.กรุงไทย โทร.02-1111111 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

 
ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด

(มหาชน)     Product 
Code : 80830  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ………………………… 

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)  ม. ...../........ 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

    
 



 

 
     ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 

Product Code : 80830 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)    ม.  ...... / ....... 
รายการที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 คา่บ ารุงการศกึษา 4,450.00 
2 โครงการห้องเรียนพิเศษสง่เสริมความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
5,000.00 

3 คา่บ ารุงห้องสมดุ - 
   

เงนิสด(ตัวอักษร)    เก้าพันสีร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

 
รวม 9,450.00 

หมายเหตุ  
- แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับนักเรียน  ม.5 และ ม.6 ห้องเพชรกาญจนาเท่านัน้ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตขุัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาตดิต่อ ที่  Call Center ธ.กรุงไทย โทร.02-1111111 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

 
ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด

(มหาชน)     Product 
Code : 80830  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ………………………… 

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)  ม. ...../........ 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

    
  

 



 

 
     ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 

Product Code : 80831 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)    ม.  ...... / ....... 
รายการที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 คา่บ ารุงการศกึษา 3,250.00 
2 โครงการห้องเรียนพิเศษสง่เสริมความเป็นเลศิด้านภาษา 15,500.00 
3 คา่บ ารุงห้องสมดุ - 
   

เงนิสด(ตัวอักษร)    หน่ึงหม่ืนแปดพันเจด็ร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

 
รวม 18,750.00 

หมายเหตุ  
- แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับนักเรียน ม.2 และ ม.3 ห้อง MEP เท่านัน้ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตขุัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาตดิต่อ ที่  Call Center ธ.กรุงไทย โทร.02-1111111 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

 
ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด

(มหาชน)     Product 
Code : 80831  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ………………………… 

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)  ม. ...../........ 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

    
 

 



 

 
     ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

 
ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียน) 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 

Product Code : 80832 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ............................................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ……………………………………………………………  

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)    ม.  ...... / ....... 
รายการที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 คา่บ ารุงการศกึษา 4,450.00 
2 โครงการห้องเรียนพิเศษสง่เสริมความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตร์

(สสวท.) 
3,500.00 

3 คา่บ ารุงห้องสมดุ - 
   

เงนิสด(ตัวอักษร)    เจด็พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 

 
รวม 7,950.00 

หมายเหตุ  
- แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับนักเรียนม.5และ ม.6 ห้อง สสวท. เท่านัน้ 
- ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
- ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั่วประเทศ 
- สามารถน า ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
- กรณีมีเหตขุัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาตดิต่อ ที่  Call Center ธ.กรุงไทย โทร.02-1111111 
- หากเกินก าหนดวันรับช าระเงิน ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงินของโรงเรียน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

ผู้ รับเงิน............................................... 
 วนัท่ี...................................................  

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 

 
ใบแจ้งการช าระเงนิค่าบ ารุงการศกึษา 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 
ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที่ ..1.. ปีการศึกษา 2563 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด

(มหาชน)     Product 
Code : 80832  

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน   ................................................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) : ………………………… 

 ชัน้/ห้อง (Ref.2)  ม. ...../........ 

เงนิสด (ตัวอักษร) เงนิสด (ตัวเลข) ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

    
 

 


