ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สํ าหรับนักเรียน)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

1
2
3
4

ห้ องเรียนปกติ

จํานวนเงิน

ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่
ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล
ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

2,100
350
100
100

สองพันหกร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน

รวม

00
00
00
00

2,650 00

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่อ-นามสกุล และรหัสอ้ างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชําระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

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



ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สํ าหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

สองพันหกร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน
ผูน้ าํ ฝาก.......................................................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

2,650 00
โทร.................................................

*** สามารถชําระเงินได้ ทธ่ี นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สํ าหรับนักเรียน)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

1
2
3
4

โครงการห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

จํานวนเงิน

ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่
ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล
ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

5,700
350
100
100

หกพันสองร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน

รวม

00
00
00
00

6,250 00

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่อ-นามสกุล และรหัสอ้ างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชําระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

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



ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สํ าหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

หกพันสองร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน
ผูน้ าํ ฝาก.......................................................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

6,250 00
โทร.................................................

*** สามารถชําระเงินได้ ทธ่ี นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สํ าหรับนักเรียน)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

1
2
3
4

โครงการห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อม (SMTE) (ม.ปลาย)

ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่
ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล
ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

จํานวนเงิน

7,100
350
100
100

เจ็ดพันหกร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน

รวม

00
00
00
00

7,650 00

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่อ-นามสกุล และรหัสอ้ างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชําระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

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



ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สํ าหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

เจ็ดพันหกร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน
ผูน้ าํ ฝาก.......................................................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

7,650 00
โทร.................................................

*** สามารถชําระเงินได้ ทธ่ี นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สํ าหรับนักเรียน)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

1
2
3
4

ห้ องเรียนพิเศษโครงการการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อ(EP) (ม.ต้ น)

ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่
ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล
ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

จํานวนเงิน

19,200
350
100
100

หนึ่งหมื่นเก้ าพันเจ็ดร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน

รวม

00
00
00
00

19,750 00

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่อ-นามสกุล และรหัสอ้ างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชําระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

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



ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สํ าหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

หนึ่งหมื่นเก้ าพันเจ็ดร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน
ผูน้ าํ ฝาก.......................................................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

19,750 00
โทร.................................................

*** สามารถชําระเงินได้ ทธ่ี นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สํ าหรับนักเรียน)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

1
2
3
4

ห้ องเรียนพิเศษโครงการการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อ(EP) (ม.ปลาย)

ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่
ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล
ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

จํานวนเงิน

25,200
350
100
100

สองหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน

รวม

00
00
00
00

25,750 00

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่อ-นามสกุล และรหัสอ้ างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชําระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

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



ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สํ าหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

สองหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน
ผูน้ าํ ฝาก.......................................................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

25,750 00
โทร.................................................

*** สามารถชําระเงินได้ ทธ่ี นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สํ าหรับนักเรียน)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

1
2
3
4

โครงการห้ องเรียนพิเศษภาษาจีน

จํานวนเงิน

ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่
ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล
ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

2,100
350
100
100

สองพันหกร้ อยห้ าบาทถ้ วน

รวม

00
00
00
00

2,650 00

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่อ-นามสกุล และรหัสอ้ างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชําระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

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



ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สํ าหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

สองพันหกร้ อยห้ าบาทถ้ วน
ผูน้ าํ ฝาก.......................................................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

2,650 00
โทร.................................................

*** สามารถชําระเงินได้ ทธ่ี นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 1 (สํ าหรับนักเรียน)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

1
2
3
4

โครงการห้ องเรียน พสวท. (สู่ ความเป็ นเลิศ)

จํานวนเงิน

ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่
ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล
ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี

เงินสด(ตัวอักษร)
หมายเหตุ

7,100
350
100
100

เจ็ดพันหกร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน

รวม

00
00
00
00

7,650 00

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

- กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทั้งชื่อ-นามสกุล และรหัสอ้ างอิง 1, รหัสอ้ างอิง 2
- ยอดเงินรวมข้ างต้ น ยังไม่ รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
- ผู้ชําระเงินเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
- สามารถนํา ไปชําระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้ องไม่ สามารถชําระเงินได้ กรุณาติดต่ อ ที่ Call Center ธ.กรุ งไทย โทร. 1551
- หากเกินกําหนดวันรับชําระเงิน ให้ นักเรียนไปติดต่ อที่งานการเงินของโรงเรียน

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



ใบแจ้ งการชําระเงินค่ าบํารุงการศึกษา

ส่ วนที่ 2 (สํ าหรับธนาคาร)

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)

School Code : 8799

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

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

เงินสด (ตัวอักษร)

เงินสด (ตัวเลข)

เจ็ดพันหกร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน
ผูน้ าํ ฝาก.......................................................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร

7,650 00

โทร.................................................

*** สามารถชําระเงินได้ ทธ่ี นาคารกรุงไทยทุกสาขา ***

