ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าบารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

School Code : 8799
ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน ..............................................................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน (Ref.1) : …………………………………………………………………………
ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) : ม.1/.......
รายการที่

1
2

ห้ องเรียนปกติ

จานวนเงิน

ค่าบารุ งการศึกษา
ค่ารายการอื่นๆ

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

2,100 00
2,700 00

สี่ พนั แปดร้ อยบาทถ้ วน

รวม

4,800 00

สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่ อ-นามสกุล และรหัสอ้างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนา ไปชาระเงินได้ ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกาหนดวันรับชาระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

ผูร้ ับเงิน...............................................
วันที่...................................................
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)



ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าบารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน .......................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน (Ref.1) : …………………………………..…
ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) : ม.1/…….

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

สี่ พนั แปดร้ อยบาทถ้ วน
ผูน้ าฝาก.......................................................................................

สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

4,800 00
โทร.................................................

*** สามารถชาระเงินได้ ทธี่ นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าบารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

School Code : 8799
ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน ..............................................................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน (Ref.1) : …………………………………………………………………………
ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) : ม.4/.......
รายการที่

1
2

ห้ องเรียนปกติ

จานวนเงิน

ค่าบารุ งการศึกษา
ค่ารายการอื่นๆ

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

2,100 00
2,700 00

สี่ พนั แปดร้ อยบาทถ้ วน

รวม

4,800 00

สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่ อ-นามสกุล และรหัสอ้างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชาระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนา ไปชาระเงินได้ ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชาระเงินได้ กรุ ณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกาหนดวันรับชาระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

ผูร้ ับเงิน...............................................
วันที่...................................................
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)



ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าบารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

ชื่อ-นามสกุลนักเรี ยน .......................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน (Ref.1) : …………………………………..…
ระดับชั้น/ห้อง (Ref.2) : ม.4/…….

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

สี่ พนั แปดร้ อยบาทถ้ วน
ผูน้ าฝาก.......................................................................................

สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

4,800 00
โทร.................................................

*** สามารถชาระเงินได้ ทธี่ นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

