
ส่วนที่ 1 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ชั้น/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ช้ัน ม.1และม.4ห้องเรียนปกติ 

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินกับธนาคาร ** 

1,950.00 

รวม                                       หน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 1,950.00 
ก ำหนดช ำระเงิน ได้ตั้งแต่     
ให้นักเรียนน ำใบแจ้งกำรฝำกเงินพร้อมส ำเนำกำรโอนส่งโรงเรียน   

ผู้ช ำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมอัตรำ 10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวทั่วประเทศ  

สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินฉบับนี้ ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ผู้รับเงิน ………………………….….….. 
วันที่      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

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

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที่ 2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                 โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วันที่ .............................................................. 
                  เลขที่ 1   หมู่ 8   ต าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 1,950.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) หน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ผู้รับเงิน  ……………………...……….…. 

ผู้น าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 
 

 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ชั้น / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนักเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที่ 1 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ชั้น/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ช้ัน ม.2-ม.3 และม.5-ม.6 ห้องเรียนปกติ 

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินกับธนาคาร ** 

1,700.00 

รวม                                       หน่ึงพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 1,700.00 
ก ำหนดช ำระเงิน ได้ตั้งแต่     
ให้นักเรียนน ำใบแจ้งกำรฝำกเงินพร้อมส ำเนำกำรโอนส่งโรงเรียน   

ผู้ช ำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมอัตรำ 10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวทั่วประเทศ  

สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินฉบับนี้ ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ผู้รับเงิน ………………………….….….. 
วันที่      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

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

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที่ 2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                 โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วันที่ .............................................................. 
                  เลขที่ 1   หมู่ 8   ต าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 1,700.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) หน่ึงพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ผู้รับเงิน  ……………………...……….…. 

ผู้น าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 
 

 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ชั้น / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนักเรียน              .................................................................. 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ชั้น/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

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

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินกับธนาคาร ** 

4,700.00 

รวม                                       สีพ่ันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 4,700.00 
ก ำหนดช ำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่  
ให้นักเรียนน ำใบแจ้งกำรฝำกเงินพร้อมส ำเนำกำรโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช ำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมอัตรำ 10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวทั่วประเทศ  

สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินฉบับนี้ ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ผู้รับเงิน ………………………….….….. 
วันที่      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

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

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที่ 2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                 โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วันที่ .............................................................. 
                  เลขที่ 1   หมู่ 8   ต าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 4,700.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ผู้รับเงิน  ……………………...……….…. 

ผู้น าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ชั้น / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนักเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที่ 1 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ชั้น/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ช้ัน ม.1.9,ม.2.9  ห้องเรียน สอวน. 

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินกับธนาคาร ** 

5,700.00 

รวม                                       ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 5,700.00 
ก ำหนดช ำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่  

ให้นักเรียนน ำใบแจ้งกำรฝำกเงินพร้อมส ำเนำกำรโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช ำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมอัตรำ 10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวทั่วประเทศ  

สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินฉบับนี้ ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ผู้รับเงิน ………………………….….….. 
วันที่      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

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

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที่ 2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                 โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วันที่ .............................................................. 
                  เลขที่ 1   หมู่ 8   ต าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 5,700.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ผู้รับเงิน  ……………………...……….…. 

ผู้น าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 
 

 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ชั้น / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนักเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที่ 1 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ชั้น/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

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

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินกับธนาคาร ** 

5,700.00 

รวม                                       ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 5,700.00 
ก ำหนดช ำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่  
ให้นักเรียนน ำใบแจ้งกำรฝำกเงินพร้อมส ำเนำกำรโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช ำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมอัตรำ 10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวทั่วประเทศ  

สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินฉบับนี้ ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ผู้รับเงิน ………………………….….….. 
วันที่      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

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

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที่ 2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                 โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วันที่ .............................................................. 
                  เลขที่ 1   หมู่ 8   ต าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 5,700.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ผู้รับเงิน  ……………………...……….…. 

ผู้น าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ชั้น / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนักเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที่ 1 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ชั้น/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

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

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินกับธนาคาร ** 

6,700.00 

รวม                                       หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 6,700.00 
ก ำหนดช ำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่  
ให้นักเรียนน ำใบแจ้งกำรฝำกเงินพร้อมส ำเนำกำรโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช ำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมอัตรำ 10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวทั่วประเทศ  

สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินฉบับนี้ ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ผู้รับเงิน ………………………….….….. 
วันที่      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

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

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที่ 2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                 โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วันที่ .............................................................. 
                  เลขที่ 1   หมู่ 8   ต าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 6,700.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ผู้รับเงิน  ……………………...……….…. 

ผู้น าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ชั้น / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนักเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที่ 1 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ชั้น/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

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

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินกับธนาคาร ** 

19,200.00 

รวม                                       หน่ึงหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน 19,200.00 
ก ำหนดช ำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่  
ให้นักเรียนน ำใบแจ้งกำรฝำกเงินพร้อมส ำเนำกำรโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช ำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมอัตรำ 10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวทั่วประเทศ  

สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินฉบับนี้ ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ผู้รับเงิน ………………………….….….. 
วันที่      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

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

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที่ 2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                 โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วันที่ .............................................................. 
                  เลขที่ 1   หมู่ 8   ต าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 19,200.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) หน่ึงหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน ผู้รับเงิน  ……………………...……….…. 

ผู้น าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ชั้น / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนักเรียน              .................................................................. 
 
 
 



ส่วนที่ 1 (ส ำหรับลูกค้ำ) 

ใบแจ้งการฝากเงินลงทะเบียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
Company Code : 8799 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :          ......................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :          …………………  ชั้น/ห้อง ( Ref.2) …………………… 

ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ช้ัน ม.4-ม.6 ห้องเรียน A-EP(ม.ปลำย) 

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินกับธนาคาร ** 

25,200.00 

รวม                                       สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน 25,200.00 
ก ำหนดช ำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่  
ให้นักเรียนน ำใบแจ้งกำรฝำกเงินพร้อมส ำเนำกำรโอนส่งโรงเรียน   
ผู้ช ำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมอัตรำ 10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวทั่วประเทศ  

สามารถน าใบแจ้งการช าระเงินฉบับนี้ ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย  หมายเลข 1551 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ผู้รับเงิน ………………………….….….. 
วันที่      …………………….….……….. 

(ลงลายมือช่ือและประทับตรา) 

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

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินลงทะเบียน                                  ส่วนที่ 2 (ส ำหรับธนำคำร) 
                 โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม                                                                        วันที่ .............................................................. 
                  เลขที่ 1   หมู่ 8   ต าบลท่าทอง    อ าเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
 
 
 
                 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

                 Company Code : 8799 
 

จ านวนเงิน (บาท) 25,200.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นห้าพันสองรอ้ยบาทถ้วน ผู้รับเงิน  ……………………...……….…. 

ผู้น าฝาก .................................................................................                                      โทร ...........................................................                  
 

 

ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน :     ……………………………………. 
เลขประจ ำตัวนักเรียน (Ref.1) :    ………………… 

ชั้น / ห้อง ( Ref.2) :                            ……………….. 
เบอร์โทรนักเรียน              .................................................................. 
 
 
 


