
 

ส่วนที ่1 (ส าหรับลูกค้า) 

ใบแจง้การฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ช้ัน/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 และม.4-ม.6 ห้องเรียนปกติ 

** โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปช าระเงินกบัธนาคาร ** 

2,100.00 

รวม                                       สองพนัหน่ึงร้อยบาทถว้น 2,100.00 

ก าหนดช าระเงิน ไดต้ั้งแต่     
ให้นักเรียนน าใบแจ้งการฝากเงินพร้อมส าเนาการโอนส่งโรงเรียน   

ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมอตัรา 10 บาท/รายการ อตัราเดียวทัว่ประเทศ 

สามารถน าใบแจง้การช าระเงินฉบบัน้ี ไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถช าระเงินได ้กรุณาติดต่อสอบถามท่ี Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
ผูรั้บเงิน ………………………….….….. 
วนัท่ี      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ใบแจง้การช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
                 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วนัท่ี .............................................................. 
                  เลขท่ี 1   หมู่ 8   ต  าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 2,100.00 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) สองพนัหน่ึงร้อยบาทถว้น ผูรั้บเงิน  ……………………...……….…. 

ผูน้ าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ช้ัน / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนกัเรียน              .................................................................. 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่1 (ส าหรับลูกค้า) 

ใบแจง้การฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ช้ัน/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ห้องเรียน SMAT(ม.ต้น) 

** โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปช าระเงินกบัธนาคาร ** 

4,700.00 

รวม                                              ส่ีพนัเจด็ร้อยบาทถว้น 4,700.00 
ก าหนดช าระเงิน ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี  
ให้นักเรียนน าใบแจ้งการฝากเงินพร้อมส าเนาการโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมอตัรา 10 บาท/รายการ อตัราเดียวทัว่ประเทศ 

สามารถน าใบแจง้การช าระเงินฉบบัน้ี ไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถช าระเงินได ้กรุณาติดต่อสอบถามท่ี Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
ผูรั้บเงิน ………………………….….….. 
วนัท่ี      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ใบแจง้การช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
                 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วนัท่ี .............................................................. 
                  เลขท่ี 1   หมู่ 8   ต  าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 4,700.00 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) ส่ีพนัเจด็ร้อยบาทถว้น ผูรั้บเงิน  ……………………...……….…. 

ผูน้ าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ช้ัน / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนกัเรียน              .................................................................. 
 
 
 



 

ส่วนที ่1 (ส าหรับลูกค้า) 

ใบแจง้การฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ช้ัน/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ชั้น ม.1.9 ,ม.2.9 ,ม.3.9  ห้องเรียน สอวน. 

** โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปช าระเงินกบัธนาคาร ** 

5,700.00 

รวม                                          หา้พนัเจ็ดร้อยบาทถว้น 5,700.00 
ก าหนดช าระเงิน ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี  

ให้นักเรียนน าใบแจ้งการฝากเงินพร้อมส าเนาการโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมอตัรา 10 บาท/รายการ อตัราเดียวทัว่ประเทศ 

สามารถน าใบแจง้การช าระเงินฉบบัน้ี ไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถช าระเงินได ้กรุณาติดต่อสอบถามท่ี Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
ผูรั้บเงิน ………………………….….….. 
วนัท่ี      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ใบแจง้การช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
                 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วนัท่ี .............................................................. 
                  เลขท่ี 1   หมู่ 8   ต  าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 5,700.00 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) หา้พนัเจ็ดร้อยบาทถว้น ผูรั้บเงิน  ……………………...……….…. 

ผูน้ าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ช้ัน / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนกัเรียน              .................................................................. 
 
 
 



 

ส่วนที ่1 (ส าหรับลูกค้า) 

ใบแจง้การฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ช้ัน/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ชั้น ม.4-ม.6 ห้องเรียน SMAT(ม.ปลาย) 

** โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปช าระเงินกบัธนาคาร ** 

5,700.00 

รวม                                              หา้พนัเจ็ดร้อยบาทถว้น 5,700.00 
ก าหนดช าระเงิน ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี  
ให้นักเรียนน าใบแจ้งการฝากเงินพร้อมส าเนาการโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมอตัรา 10 บาท/รายการ อตัราเดียวทัว่ประเทศ 

สามารถน าใบแจง้การช าระเงินฉบบัน้ี ไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถช าระเงินได ้กรุณาติดต่อสอบถามท่ี Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
ผูรั้บเงิน ………………………….….….. 
วนัท่ี      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ใบแจง้การช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
                 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วนัท่ี .............................................................. 
                  เลขท่ี 1   หมู่ 8   ต  าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 5,700.00 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) หา้พนัเจ็ดร้อยบาทถว้น ผูรั้บเงิน  ……………………...……….…. 

ผูน้ าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ช้ัน / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนกัเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที ่1 (ส าหรับลูกค้า) 

ใบแจง้การฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ช้ัน/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ชั้น ม.4-ม.6 ห้องเรียนA-SMAT(ม.ปลาย) 

** โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปช าระเงินกบัธนาคาร ** 

6,700.00 

รวม                                          หกพนัเจด็ร้อยบาทถว้น 6,700.00 
ก าหนดช าระเงิน ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี  
ให้นักเรียนน าใบแจ้งการฝากเงินพร้อมส าเนาการโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมอตัรา 10 บาท/รายการ อตัราเดียวทัว่ประเทศ 

สามารถน าใบแจง้การช าระเงินฉบบัน้ี ไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถช าระเงินได ้กรุณาติดต่อสอบถามท่ี Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
ผูรั้บเงิน ………………………….….….. 
วนัท่ี      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ใบแจง้การช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
                 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วนัท่ี .............................................................. 
                  เลขท่ี 1   หมู่ 8   ต  าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 6,700.00 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) หกพนัเจด็ร้อยบาทถว้น ผูรั้บเงิน  ……………………...……….…. 

ผูน้ าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ช้ัน / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนกัเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที ่1 (ส าหรับลูกค้า) 

ใบแจง้การฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ช้ัน/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ห้องเรียน EP(ม.ต้น) 

** โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปช าระเงินกบัธนาคาร ** 

19,200.00 

รวม                                        หน่ึงหม่ืนเกา้พนัสองร้อยบาทถว้น 19,200.00 
ก าหนดช าระเงิน ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี  
ให้นักเรียนน าใบแจ้งการฝากเงินพร้อมส าเนาการโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมอตัรา 10 บาท/รายการ อตัราเดียวทัว่ประเทศ 

สามารถน าใบแจง้การช าระเงินฉบบัน้ี ไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถช าระเงินได ้กรุณาติดต่อสอบถามท่ี Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
ผูรั้บเงิน ………………………….….….. 
วนัท่ี      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ใบแจง้การช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
                 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วนัท่ี .............................................................. 
                  เลขท่ี 1   หมู่ 8   ต  าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 19,200.00 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) หน่ึงหม่ืนเกา้พนัสองร้อยบาทถว้น ผูรั้บเงิน  ……………………...……….…. 

ผูน้ าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ช้ัน / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนกัเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที ่1 (ส าหรับลูกค้า) 

ใบแจง้การฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ช้ัน/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ชั้น ม.4-ม.6 ห้องเรียน A-EP(ม.ปลาย) 

** โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปช าระเงินกบัธนาคาร ** 

25,200.00 

รวม                                        สองหม่ืนหา้พนัสองร้อยบาทถว้น 25,200.00 
ก าหนดช าระเงิน ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี  
ให้นักเรียนน าใบแจ้งการฝากเงินพร้อมส าเนาการโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมอตัรา 10 บาท/รายการ อตัราเดียวทัว่ประเทศ 

สามารถน าใบแจง้การช าระเงินฉบบัน้ี ไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถช าระเงินได ้กรุณาติดต่อสอบถามท่ี Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
ผูรั้บเงิน ………………………….….….. 
วนัท่ี      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทบัตรา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ใบแจง้การช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 
                 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วนัท่ี .............................................................. 
                  เลขท่ี 1   หมู่ 8   ต  าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 25,200.00 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) สองหม่ืนหา้พนัสองร้อยบาทถว้น ผูรั้บเงิน  ……………………...……….…. 

ผูน้ าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ าตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ช้ัน / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนกัเรียน              .................................................................. 
 
 
 


