
ช ำระเงินระหว่ำงวันที่.....29 ก.ค.- 4 ส.ค.62...… 

การช าระเงินเพื่อน าเงินเข้าบัญชีของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี 
หน่วยงำน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี   COMPANY  CODE = 8015  เลขที่บญัชี  115–6-02342-4  
ภำคกำรศึกษำที่…….…1…… ปีกำรศึกษำ…..………2562…………หลักสูตร (REF.No.3) พยบ.รุ่นที่…..39….… ชั้นปี……4….… 
ชื่อ – สกุล (Customer Name)……………………………..…………………………….…รหัสนักนักศึกษำ (Ref.1) .................................... 
โควตำ พัฒนาบุคลากร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 3 (3-0-6) 
พย.1423 การพยาบาลมารดาทารกฯ 2     3 (3-0-6) 
พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
พย.1427 บริหารการพยาบาล      2 (2-0-4) 
ภษ.1405  อังกฤษก้าวหน้า 3 (2-2-5) 
พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2  2 (0-8-2) 
พย.1426 ปฏิบัติการพยาบาลเวชบริบาลเบื้องต้น 2 (0-8-2) 

รวม   17 (12-18-29) 

รวมเป็นเงิน…..…13,200 …….….บำท   ตัวอักษร................หนึ่งหมื่นสำมพนัสองร้อยบำทถ้วน………… 



หมำยเหตุ   กรุณาอ่านแนวปฏิบตัิและข้อควรทราบในการช าระเงนิผ่านระบบ Teller Payment 
แนวปฏิบัติและข้อควรทรำบในกำรช ำระเงินผ่ำนระบบ Teller Payment 

1. ผู้โอนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนอัตรา 15 บาทต่อรายการ ส าหรับวงเงินไม่เงิน 100,000 บาท ถ้าหากเกินวงเงินท่ี
ก าหนดจะคิดส่วนเกินในอัตราร้อยละ 0.1% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 

2. กรอกใบแจ้งการช าระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการ (ไม่ต้องเขียนฝำกของธนำคำร) และน าไปติดต่อ
ช าระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

3. ตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงินให้ถูกต้องจาก Slip ที่ธนาคารออกให้ (ถ่ำยส ำเนำเก็บไว้เป็นหลักฐำน) และส่ง Slip (ตัวจริง)
ให้วิทยาลัยพร้อมส่งหลักฐาน 

4. ใบแจ้งการช าระเงินนี้เป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการติดต่อช าระเงินธนาคารให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
5. กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ำยรำชกำรสัมพันธ์ ส ำนักงำนใหญ่ ธ.กรุงไทย (02) 2608-333

ต่อ 437

รายการ 
1. หน่วยกิต เหมาจ่าย 9,000 บาท 
2. ค่าบ ารุงสถานศึกษา

- ค่าบ ารุงห้องสมุด   500 บาท 
- ค่ากิจกรรมนักศึกษา 1,000 บาท 
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 1,000 บาท 
- ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 1,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าประกันอุบัติเหตุ   200 บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพ   500 บาท 

บัตรลงทะเบียนรำยวิชำ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนน ี  สระบุรี 

ส ำหรับธนำคำร 



ช ำระเงินระหว่ำงวันที่.....29 ก.ค.- 4 ส.ค.62...…      

การช าระเงินเพื่อน าเงินเข้าบัญชีของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี 
หน่วยงำน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี   COMPANY  CODE = 8015  เลขที่บญัชี  115–6-02342-4  
ภำคกำรศึกษำที่…….…1…… ปีกำรศึกษำ…..………2561…………หลักสูตร (REF.No.3) พยบ.รุ่นที่…..39….… ชั้นปี……4….… 
ชื่อ – สกุล (Customer Name)……………………………..…………………………….…รหัสนักนักศึกษำ (Ref.1) ....................................  
โควตำ พฒันาบุคลากร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  3 (3-0-6) 
พย.1423 การพยาบาลมารดาทารกฯ 2       3 (3-0-6)   
พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น  2 (2-0-4) 
พย.1427 บริหารการพยาบาล                        2 (2-0-4)  
ภษ.1405   อังกฤษก้าวหน้า 3 (2-2-5) 
พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2   2 (0-8-2) 
พย.1426 ปฏิบัติการพยาบาลเวชบริบาลเบื้องต้น 2 (0-8-2) 

 รวม     17 (12-18-29) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมเป็นเงิน…..…13,200 …….….บำท   ตัวอักษร................หนึ่งหมื่นสำมพนัสองร้อยบำทถ้วน………… 

     
 
ลงช่ือ……………………………..…………       ลงช่ือ…………….…………..…….…………        ลงช่ือ……………………….………….……..…                                   
     (………………………….……..….….)             (…………………….…….…….…..….)               (.................................................) 
                 นักศึกษา                                   อาจารย์ที่ปรึกษา                                อาจารย์ประจ าชั้น 
   
 
ลงช่ือ……………………………….….………        
      (………………………………………….)      
              ผู้รับลงทะเบียน         
 

 รายการ  
1. หน่วยกิต เหมาจ่าย 9,000 บาท 
2. ค่าบ ารุงสถานศึกษา  
 - ค่าบ ารุงห้องสมุด   500 บาท 
 - ค่ากิจกรรมนักศึกษา 1,000 บาท 
 - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 1,000 บาท 
 - ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 1,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 - ค่าประกันอุบัติเหต ุ   200 บาท 
 - ค่าตรวจสุขภาพ   500 บาท 
   
   
   
   
   

ฉบับที่ 7 

บัตรลงทะเบียนรำยวิชำ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนน ี  สระบุรี 

 

ส ำหรับนักศึกษำ 




