
  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

School Code : 8799 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   .............................................................................................. 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………………………………………….….…  

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : …………………………………………………………………..…….….…… 

รายการที ่ ห้องเรียนปกต ิ จาํนวนเงนิ 

1 ค่าบาํรุงการศึกษา 2,100 00 

2 ค่าประกนัอุบติัเหตุหมู่ 350 00 

3 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล 100 00 

4 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100 00 

    

เงนิสด(ตวัอกัษร)                              สองพนัหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน รวม 2,650 00 
หมายเหตุ  

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งช่ือ-นามสกลุ และรหัสอ้างองิ 1, รหัสอ้างองิ 2 

- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาท อตัราเดยีวทั่วประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณมีีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกนิกาํหนดวนัรับชําระเงนิ ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงนิของโรงเรียน  

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 

ผูรั้บเงิน...............................................  

 วนัท่ี...................................................   

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน)     

School  Code : 8799 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   ......................................................... 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………..…… 

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : ………………………………..………….…. 

เงนิสด (ตวัอกัษร) เงนิสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 สองพนัหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน 2,650 00 

ผูน้าํฝาก.......................................................................................                                  โทร.................................................  

*** สามารถชําระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทยทุกสาขา *** 

 

 



  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

School  Code : 8799 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   .............................................................................................. 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………………………………………….….…  

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : …………………………………………………………………..…….….…… 

รายการที ่ โครงการห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จาํนวนเงนิ 

1 ค่าบาํรุงการศึกษา 5,700 00 

2 ค่าประกนัอุบติัเหตุหมู่ 350 00 

3 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล 100 00 

4 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100 00 

    

เงนิสด(ตวัอกัษร)                              หกพนัสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน รวม 6,250 00 
หมายเหตุ  

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งช่ือ-นามสกลุ และรหัสอ้างองิ 1, รหัสอ้างองิ 2 

- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาท อตัราเดยีวทั่วประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณมีีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกนิกาํหนดวนัรับชําระเงนิ ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงนิของโรงเรียน  

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 

ผูรั้บเงิน...............................................  

 วนัท่ี...................................................   

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 

         ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน)     

School  Code : 8799 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   ......................................................... 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………..…… 

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : ………………………………..………….…. 

เงนิสด (ตวัอกัษร) เงนิสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 หกพนัสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน 6,250 00 

ผูน้าํฝาก.......................................................................................                                  โทร.................................................  

*** สามารถชําระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทยทุกสาขา *** 

 



  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

School  Code : 8799 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   .............................................................................................. 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………………………………………….….…  

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : …………………………………………………………………..…….….…… 

รายการที ่ โครงการห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม (SMTE)  (ม.ปลาย) จาํนวนเงนิ 

1 ค่าบาํรุงการศึกษา 7,100 00 

2 ค่าประกนัอุบติัเหตุหมู่ 350 00 

3 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล 100 00 

4 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100 00 

    

เงนิสด(ตวัอกัษร)                              เจ็ดพนัหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน รวม 7,650 00 
หมายเหตุ  

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งช่ือ-นามสกลุ และรหัสอ้างองิ 1, รหัสอ้างองิ 2 

- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาท อตัราเดยีวทั่วประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณมีีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกนิกาํหนดวนัรับชําระเงนิ ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงนิของโรงเรียน  

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 

ผูรั้บเงิน...............................................  

 วนัท่ี...................................................   

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน)     

School  Code : 8799 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   ......................................................... 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………..…… 

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : ………………………………..………….…. 

เงนิสด (ตวัอกัษร) เงนิสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 เจ็ดพนัหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน 7,650 00 

ผูน้าํฝาก.......................................................................................                                  โทร.................................................  

*** สามารถชําระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทยทุกสาขา *** 

 

 



  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

School  Code : 8799 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   .............................................................................................. 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………………………………………….….…  

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : …………………………………………………………………..…….….…… 

รายการที ่ ห้องเรียนพเิศษโครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือ(EP) (ม.ต้น) จาํนวนเงนิ 

1 ค่าบาํรุงการศึกษา 19,200 00 

2 ค่าประกนัอุบติัเหตุหมู่ 350 00 

3 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล 100 00 

4 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100 00 

    

เงนิสด(ตวัอกัษร)                        หน่ึงหมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน รวม 19,750 00 
หมายเหตุ  

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งช่ือ-นามสกลุ และรหัสอ้างองิ 1, รหัสอ้างองิ 2 

- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาท อตัราเดยีวทั่วประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณมีีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกนิกาํหนดวนัรับชําระเงนิ ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงนิของโรงเรียน  

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 

ผูรั้บเงิน...............................................  

 วนัท่ี...................................................   

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
        ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน)     

School  Code : 8799 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   ......................................................... 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………..…… 

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : ………………………………..………….…. 

เงนิสด (ตวัอกัษร) เงนิสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 หน่ึงหมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 19,750 00 

ผูน้าํฝาก.......................................................................................                                  โทร.................................................  

*** สามารถชําระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทยทุกสาขา *** 

 

 



  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

School  Code : 8799 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   .............................................................................................. 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………………………………………….….…  

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : …………………………………………………………………..…….….…… 

รายการที ่ ห้องเรียนพเิศษโครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือ(EP) (ม.ปลาย) จาํนวนเงนิ 

1 ค่าบาํรุงการศึกษา 25,200 00 

2 ค่าประกนัอุบติัเหตุหมู่ 350 00 

3 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล 100 00 

4 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100 00 

    

เงนิสด(ตวัอกัษร)                         สองหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน รวม 25,750 00 
หมายเหตุ  

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งช่ือ-นามสกลุ และรหัสอ้างองิ 1, รหัสอ้างองิ 2 

- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาท อตัราเดยีวทั่วประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณมีีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกนิกาํหนดวนัรับชําระเงนิ ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงนิของโรงเรียน  

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 

ผูรั้บเงิน...............................................  

 วนัท่ี...................................................   

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
         ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน)     

School  Code : 8799 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   ......................................................... 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………..…… 

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : ………………………………..………….…. 

เงนิสด (ตวัอกัษร) เงนิสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 สองหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 25,750 00 

ผูน้าํฝาก.......................................................................................                                  โทร.................................................  

*** สามารถชําระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทยทุกสาขา *** 

 

 



  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

School Code : 8799 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   .............................................................................................. 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………………………………………….….…  

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : …………………………………………………………………..…….….…… 

รายการที ่ โครงการห้องเรียนพเิศษภาษาจนี จาํนวนเงนิ 

1 ค่าบาํรุงการศึกษา 2,100 00 

2 ค่าประกนัอุบติัเหตุหมู่ 350 00 

3 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล 100 00 

4 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100 00 

    

เงนิสด(ตวัอกัษร)                              สองพนัหกร้อยห้าบาทถ้วน รวม 2,650 00 
หมายเหตุ  

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งช่ือ-นามสกลุ และรหัสอ้างองิ 1, รหัสอ้างองิ 2 

- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาท อตัราเดยีวทั่วประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณมีีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกนิกาํหนดวนัรับชําระเงนิ ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงนิของโรงเรียน  

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 

ผูรั้บเงิน...............................................  

 วนัท่ี...................................................   

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 
      ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน)     

School  Code : 8799 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   ......................................................... 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : ………………………………..…… 

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : ………………………………..………….…. 

เงนิสด (ตวัอกัษร) เงนิสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 สองพนัหกร้อยห้าบาทถ้วน 2,650 00 

ผูน้าํฝาก.......................................................................................                                  โทร.................................................  

*** สามารถชําระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทยทุกสาขา *** 

 

 



  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 (สําหรับนักเรียน) 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

School Code : 8799 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   .............................................................................................. 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : …………………………………………………………………………  

 ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : .................................................................................. 

รายการที ่ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลศิ) จาํนวนเงนิ 

1 ค่าบาํรุงการศึกษา 7,100 00 

2 ค่าประกนัอุบติัเหตุหมู่ 350 00 

3 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล 100 00 

4 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100 00 

    

เงนิสด(ตวัอกัษร)                              เจ็ดพนัหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน รวม 7,650 00 
หมายเหตุ  

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งช่ือ-นามสกลุ และรหัสอ้างองิ 1, รหัสอ้างองิ 2 

- ยอดเงนิรวมข้างต้น ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

- ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาท อตัราเดยีวทั่วประเทศ 

- สามารถนํา ไปชําระเงนิได้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

- กรณมีีเหตุขัดข้องไม่สามารถชําระเงนิได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 1551 

- หากเกนิกาํหนดวนัรับชําระเงนิ ให้นักเรียนไปติดต่อที่งานการเงนิของโรงเรียน  

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 

ผูรั้บเงิน...............................................  

 วนัท่ี...................................................   

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

 
  

ใบแจ้งการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

 

ส่วนที่ 2 (สําหรับธนาคาร) 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน)     

School  Code : 8799 

ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน   ....................................................... 

เลขประจาํตวันกัเรียน (Ref.1) : …………………………………..… 

ระดบัชั้น/หอ้ง (Ref.2) : ............................................... 

เงนิสด (ตวัอกัษร) เงนิสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

 เจ็ดพนัหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน 7,650 00 

ผูน้าํฝาก.......................................................................................                                  โทร.................................................  

*** สามารถชําระเงนิได้ทีธ่นาคารกรุงไทยทุกสาขา *** 

 


