ส่ วนที่ 1 (สาหรับลูกค้ า)

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
Company Code : 8799

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน :
.........................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) :
………………… ชั้น/ห้ อง ( Ref.2) ……………………
ที่
รายการ
1. ชาระเงินค่าบารุ งการศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 และม.4-ม.6 ห้ องเรียนปกติ

จานวนเงิน (บาท)
2,100.00

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินกับธนาคาร **
รวม
สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน
กาหนดชาระเงิน ได้ต้ งั แต่
ให้ นักเรียนนาใบแจ้ งการฝากเงินพร้ อมสาเนาการโอนส่ งโรงเรียน
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทัว่ ประเทศ
สามารถนาใบแจ้งการชาระเงินฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
กรณี มีเหตุขดั ข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุ งไทย หมายเลข 1551

2,100.00
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ………………………….….…..
วันที่ …………………….….………..
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบแจ้งการชาระเงินลงทะเบียน
โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
วันที่ ..............................................................

เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

Company Code : 8799

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน : …………………………………….
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) : …………………
ชั้น / ห้ อง ( Ref.2) :
เบอร์โทรนักเรี ยน

2,100.00
สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

ผูน้ าฝาก .................................................................................

………………..
..................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ……………………...……….….
โทร ...........................................................

ส่ วนที่ 1 (สาหรับลูกค้ า)

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
Company Code : 8799

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน :
.........................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) :
………………… ชั้น/ห้ อง ( Ref.2) ……………………
ที่
รายการ
1.
ชาระเงินค่าบารุ งการศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ห้ องเรียน SMAT(ม.ต้ น)

จานวนเงิน (บาท)
4,700.00

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินกับธนาคาร **
รวม
สี่ พนั เจ็ดร้อยบาทถ้วน
กาหนดชาระเงิน ได้ต้ งั แต่ วันที่
ให้ นักเรียนนาใบแจ้ งการฝากเงินพร้ อมสาเนาการโอนส่ งโรงเรียน
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทัว่ ประเทศ
สามารถนาใบแจ้งการชาระเงินฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
กรณี มีเหตุขดั ข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุ งไทย หมายเลข 1551

4,700.00
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ………………………….….…..
วันที่ …………………….….………..
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบแจ้งการชาระเงินลงทะเบียน
โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
วันที่ ..............................................................

เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

Company Code : 8799

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน : …………………………………….
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) : …………………
ชั้น / ห้ อง ( Ref.2) :
เบอร์โทรนักเรี ยน

4,700.00
สี่ พนั เจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผูน้ าฝาก .................................................................................

………………..
..................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ……………………...……….….
โทร ...........................................................

ส่ วนที่ 1 (สาหรับลูกค้ า)

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
Company Code : 8799

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน :
.........................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) :
………………… ชั้น/ห้ อง ( Ref.2) ……………………
ที่
รายการ
1. ชาระเงินค่าบารุ งการศึกษา ชั้น ม.1.9 ,ม.2.9 ,ม.3.9 ห้ องเรียน สอวน.

จานวนเงิน (บาท)
5,700.00

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินกับธนาคาร **
รวม
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
กาหนดชาระเงิน ได้ต้ งั แต่ วันที่
ให้ นักเรียนนาใบแจ้ งการฝากเงินพร้ อมสาเนาการโอนส่ งโรงเรียน
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทัว่ ประเทศ
สามารถนาใบแจ้งการชาระเงินฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
กรณี มีเหตุขดั ข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุ งไทย หมายเลข 1551

5,700.00
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ………………………….….…..
วันที่ …………………….….………..
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบแจ้งการชาระเงินลงทะเบียน
โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
วันที่ ..............................................................

เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

Company Code : 8799

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน : …………………………………….
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) : …………………
ชั้น / ห้ อง ( Ref.2) :
เบอร์โทรนักเรี ยน

5,700.00
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผูน้ าฝาก .................................................................................

………………..
..................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ……………………...……….….
โทร ...........................................................

ส่ วนที่ 1 (สาหรับลูกค้ า)

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
Company Code : 8799

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน :
.........................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) :
………………… ชั้น/ห้ อง ( Ref.2) ……………………
ที่
รายการ
1.
ชาระเงินค่าบารุ งการศึกษา ชั้น ม.4-ม.6 ห้ องเรียน SMAT(ม.ปลาย)

จานวนเงิน (บาท)
5,700.00

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินกับธนาคาร **
รวม
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
กาหนดชาระเงิน ได้ต้ งั แต่ วันที่
ให้ นักเรียนนาใบแจ้ งการฝากเงินพร้ อมสาเนาการโอนส่ งโรงเรียน
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทัว่ ประเทศ
สามารถนาใบแจ้งการชาระเงินฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
กรณี มีเหตุขดั ข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุ งไทย หมายเลข 1551

5,700.00
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ………………………….….…..
วันที่ …………………….….………..
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบแจ้งการชาระเงินลงทะเบียน
โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
วันที่ ..............................................................

เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

Company Code : 8799

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน : …………………………………….
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) : …………………
ชั้น / ห้ อง ( Ref.2) :
เบอร์โทรนักเรี ยน

5,700.00
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผูน้ าฝาก .................................................................................

………………..
..................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ……………………...……….….
โทร ...........................................................

ส่ วนที่ 1 (สาหรับลูกค้ า)

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
Company Code : 8799

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน :
.........................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) :
………………… ชั้น/ห้ อง ( Ref.2) ……………………
ที่
รายการ
1. ชาระเงินค่าบารุ งการศึกษา ชั้น ม.4-ม.6 ห้ องเรียนA-SMAT(ม.ปลาย)

จานวนเงิน (บาท)
6,700.00

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินกับธนาคาร **
รวม
หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
กาหนดชาระเงิน ได้ต้ งั แต่ วันที่
ให้ นักเรียนนาใบแจ้ งการฝากเงินพร้ อมสาเนาการโอนส่ งโรงเรียน
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทัว่ ประเทศ
สามารถนาใบแจ้งการชาระเงินฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
กรณี มีเหตุขดั ข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุ งไทย หมายเลข 1551

6,700.00
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ………………………….….…..
วันที่ …………………….….………..
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบแจ้งการชาระเงินลงทะเบียน
โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
วันที่ ..............................................................

เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

Company Code : 8799

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน : …………………………………….
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) : …………………
ชั้น / ห้ อง ( Ref.2) :
เบอร์โทรนักเรี ยน

6,700.00
หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผูน้ าฝาก .................................................................................

………………..
..................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ……………………...……….….
โทร ...........................................................

ส่ วนที่ 1 (สาหรับลูกค้ า)

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
Company Code : 8799

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน :
.........................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) :
………………… ชั้น/ห้ อง ( Ref.2) ……………………
ที่
รายการ
1. ชาระเงินค่าบารุ งการศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ห้ องเรียน EP(ม.ต้ น)

จานวนเงิน (บาท)
19,200.00

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินกับธนาคาร **
รวม
หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน
กาหนดชาระเงิน ได้ต้ งั แต่ วันที่
ให้ นักเรียนนาใบแจ้ งการฝากเงินพร้ อมสาเนาการโอนส่ งโรงเรียน
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทัว่ ประเทศ
สามารถนาใบแจ้งการชาระเงินฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
กรณี มีเหตุขดั ข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุ งไทย หมายเลข 1551

19,200.00
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ………………………….….…..
วันที่ …………………….….………..
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบแจ้งการชาระเงินลงทะเบียน
โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
วันที่ ..............................................................

เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

Company Code : 8799

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน : …………………………………….
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) : …………………
ชั้น / ห้ อง ( Ref.2) :
เบอร์โทรนักเรี ยน

19,200.00
หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน

ผูน้ าฝาก .................................................................................

………………..
..................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ……………………...……….….
โทร ...........................................................

ส่ วนที่ 1 (สาหรับลูกค้ า)

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
Company Code : 8799

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน :
.........................................................................
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) :
………………… ชั้น/ห้ อง ( Ref.2) ……………………
ที่
รายการ
1. ชาระเงินค่าบารุ งการศึกษา ชั้น ม.4-ม.6 ห้ องเรียน A-EP(ม.ปลาย)

จานวนเงิน (บาท)
25,200.00

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินกับธนาคาร **
รวม
สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน
กาหนดชาระเงิน ได้ต้ งั แต่ วันที่
ให้ นักเรียนนาใบแจ้ งการฝากเงินพร้ อมสาเนาการโอนส่ งโรงเรียน
ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทัว่ ประเทศ
สามารถนาใบแจ้งการชาระเงินฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
กรณี มีเหตุขดั ข้องไม่สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุ งไทย หมายเลข 1551

25,200.00
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ………………………….….…..
วันที่ …………………….….………..
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบแจ้งการชาระเงินลงทะเบียน
โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
วันที่ ..............................................................

เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

Company Code : 8799

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ชื่ อ-นามสกุลนักเรียน : …………………………………….
เลขประจาตัวนักเรียน (Ref.1) : …………………
ชั้น / ห้ อง ( Ref.2) :
เบอร์โทรนักเรี ยน

25,200.00
สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน

ผูน้ าฝาก .................................................................................

………………..
..................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผูร้ ับเงิน ……………………...……….….
โทร ...........................................................

