วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบรับชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

แบบฟอร์มรหัส entrn010
(สาหรับผูส้ มัคร)

เลขที่ใบสมัคร ...........................
วันที่ชำระเงิน ............................
ชื่อ – สกุล
.............................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน (Cust.No/ref.1) ..................................................................
ภูมิลำเนำ
.................................................
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต
สถำนศึกษำ วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน
1 ค่ำลงทะเบียน
14,200.00
2 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกประกำศ ให้ติดต่อและชำระ ณ วิทยำลัยที่เป็นสถำนศึกษำ
หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน
รวม Total
14,200.00
กำหนดชำระเงินที่ธนำคำร
- โปรดตรวจสอบหลักสูตรที่สมัครให้ถูกต้อง พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่
ผู้รับเงิน .....................................
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด(มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ กำรชำระเงินจะสมบูรณ์เมือทำง
วันที่ ..........................................
ธนำคำรยืนยันกำรชำระเงินและได้รับเงินครบถ้วนตำมจำนวนเงินที่ระบุ และมีเจ้ำหน้ำที่
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
ธนำคำรลงลำยมือและประทับตรำกำกับเรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น
(ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ)
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 409-6-05797-5
COMCODE : 8677
กาหนดชาระเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ 12-15 มกราคม 2562 เท่านั้น
หมำยเหตุ โปรดนำเอกสำรนี้มำยืน่ ในวันรำยงำนตัว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนของธนำคำร

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบรับชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

แบบฟอร์มรหัส entrn010
(สาหรับธนาคาร)
เลขที่ใบสมัคร ...........................
วันที่ชำระเงิน ............................

ชื่อ – สกุล
.............................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน (Cust.No/ref.1) ..................................................................
ภูมิลำเนำ
.................................................
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต
สถำนศึกษำ วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน
1 ค่ำลงทะเบียน
14,200.00
2 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกประกำศ ให้ติดต่อและชำระ ณ วิทยำลัยที่เป็นสถำนศึกษำ
หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน
รวม Total
14,200.00
กำหนดชำระเงินที่ธนำคำร
- โปรดตรวจสอบหลักสูตรที่สมัครให้ถูกต้อง พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่
ผู้รับเงิน .....................................
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด(มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ กำรชำระเงินจะสมบูรณ์เมือทำง
วันที่ ..........................................
ธนำคำรยืนยันกำรชำระเงินและได้รับเงินครบถ้วนตำมจำนวนเงินที่ระบุ และมีเจ้ำหน้ำที่
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
ธนำคำรลงลำยมือและประทับตรำกำกับเรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น
(ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ)
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 409-6-05797-5
COMCODE : 8677
กาหนดชาระเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ 12-15 มกราคม 2562 เท่านั้น
หมำยเหตุ โปรดนำเอกสำรนี้มำยืน่ ในวันรำยงำนตัว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

[แบบฟอร์มรหัส entrn010]
(สาหรับผู้สมัคร)

แบบรับชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรงจากพื้นที่
ชื่อ – สกุล
.......................................................................
เลขที่ใบสมัคร ...............................
เลขประจาตัวประชาชน (Cust.No/Ref.1) ...........................................
วันที่ชาระเงิน ................................
ภูมิลาเนา
........................................................... สถานที่ศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่
รายการ
จานวนเงิน
1 ค่าลงทะเบียน
14,200.00
2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศ ให้ติดต่อและชาระ ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน
รวม Total 14,200.00
กาหนดชาระเงินที่ธนาคาร : วันเสาร์ที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
- โปรดตรวจสอบหลักสูตรที่สมัครให้ถูกต้อง พร้อมนาเงินสดไปติดต่อชาระเงินตามรายชื่อธนาคาร
ด้านล่างทุกสาขาทั่วประเทศ การชาระเงินจะสมบูรณ์เมื่อทางธนาคารยืนยันการชาระเงินและได้รับ ผู้รับเงิน......................................
วันที่…………………………………..
เงินครบถ้วนตามจานวนเงินที่ระบุ และมีเจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือและประทับตรากากับ
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
(ลงลายชื่อและโปรดประทับตรา)
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 981-8-21022-0 COMCODE: 8687
หมายเหตุ : โปรดนาเอกสารส่วนนี้มายื่นในวันรายงานตัว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

[แบบฟอร์มรหัส entrn010]
(สาหรับธนาคาร)

แบบรับชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรงจากพื้นที่
ชื่อ – สกุล
.......................................................................
เลขที่ใบสมัคร ...............................
เลขประจาตัวประชาชน (Cust.No/Ref.1) ...........................................
วันที่ชาระเงิน ................................
ภูมิลาเนา
........................................................... สถานที่ศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่
รายการ
จานวนเงิน
1 ค่าลงทะเบียน
14,200.00
2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศ ให้ติดต่อและชาระ ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน
รวม Total 14,200.00
กาหนดชาระเงินที่ธนาคาร : วันเสาร์ที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
- โปรดตรวจสอบหลักสูตรที่สมัครให้ถูกต้อง พร้อมนาเงินสดไปติดต่อชาระเงินตามรายชื่อธนาคาร
ด้านล่างทุกสาขาทั่วประเทศ การชาระเงินจะสมบูรณ์เมื่อทางธนาคารยืนยันการชาระเงินและได้รับ ผู้รับเงิน......................................
วันที่…………………………………..
เงินครบถ้วนตามจานวนเงินที่ระบุ และมีเจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือและประทับตรากากับ
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
(ลงลายชื่อและโปรดประทับตรา)
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 981-8-21022-0 COMCODE: 8687
ส่วนของธนาคาร

ว�ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน� นครราชสีมา
ใบชําระเงินในระบบ Teller Payment System
สาขาที่รับชําระ………….............................……วันที่………..เดือน…………………………..พ.ศ………….......
COMPANY CODE 8338 (เลขทีบ่ ัญช� 337-6-00297-5)
ช�่อ – สกุล (Customer Name) ...........................................................................................................................
65
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ ………เลขบั
ตรประจําตัวประชาชน (Ref1)...…..………………….……
รายการ
จํานวนเง�น
1. คาลงทะเบียน
2. คาใชจายอื่นๆ
14,200.00

(หน��งหมื่นสีพ่ ันสองรอยบาทถวน)

14,200.00

** หมายเหตุ 1. กรอกเอกสารใหครบถวน พรอมน�าเง�นสดไปติดตอชําระเง�นที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไดทกุ สาขาทั่วประเทศ
2. คาธรรมเน�ยมธนาคาร ตามที่ธนาคารเร�ยกเก็บ
3. กําหนดชําระเง�นภายในวันที่ 12 – 15 มกราคม 2562

(สวนของสถานศึกษา)

....................................................................................................................................................................

ว�ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน� นครราชสีมา
ใบชําระเง�น ในระบบ Teller Payment System
สาขาที่รับชําระ……………………………….....……วันที่………..เดือน……………………..พ.ศ………….......
COMPANY CODE 8338 (เลขทีบ่ ัญช� 337-6-00297-5)
ช�่อ – สกุล (Customer Name) ...........................................................................................................................
65 เลขบัตรประจําตัวประชาชน (Ref1)….…………………………..
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ .........
รายการ
จํานวนเง�น
1. คาลงทะเบียน
2. คาใชจายอื่นๆ
14,200.00

(หน��งหมื่นสีพ่ ันสองรอยบาทถวน)

14,200.00

** หมายเหตุ 1. กรอกเอกสารใหครบถวน พรอมน�าเง�นสดไปติดตอชําระเง�นที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ
2. คาธรรมเน�ยมธนาคาร ตามที่ธนาคารเร�ยกเก็บ
3. กําหนดชําระเง�นภายในวันที่ 12 – 15 มกราคม 2562

(สวนของธนาคาร)

