
 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุร ี

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……1343… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  1343 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน 

            ม.1                              

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................ 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……1343……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             1343 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……1344… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  1344 

จ ำนวนเงิน                           6,500.-      บาท ตัวอักษร  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน 

            ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)                              

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................ 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……1344……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             1344 

จ ำนวนเงิน                           6,500.-      บาท ตัวอักษร  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                    (พรอ้มประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……2332… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  2332 

จ ำนวนเงิน                        34,855.-      บาท ตัวอักษร  (สามหม่ืนสี่พันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.2/1(ห้องเรียนพิเศษ)                             

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……2332……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             2332 

จ ำนวนเงิน                        34,855.-      บาท ตัวอักษร  (สามหม่ืนสี่พันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……2333… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  2333 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.2/2                             

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……2333……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             2333 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……2334… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  2334 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

หน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน                                     
         ม.2/3                            

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……2334……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             2334 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……2335… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  2335 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

หน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน                                     
         ม.2/4                            

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……2335……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             2335 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 

 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……3324… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  3324 

จ ำนวนเงิน                           34,855.-      บาท ตัวอักษร  (สามหม่ืนสีพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.3/1  (ห้องเรียนพิเศษ)         

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……3324……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             3324 

จ ำนวนเงิน                    34,855.-      บาท ตัวอักษร   (สามหม่ืนสีพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……3325… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  3325 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.3/2                             

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……3325……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             3325 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……3326… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  3326 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.3/3                             

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……3326……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             3326 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 

  



 

 

 
 
 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……4346… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  4346 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.4                            

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……4346……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             4346 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 



 

 

 
 
 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……4347… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  4347 

จ ำนวนเงิน                           6,500.-      บาท ตัวอักษร  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน 

            ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)                              

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................ 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……4347……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             4347 

จ ำนวนเงิน                           6,500.-      บาท ตัวอักษร  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                    (พรอ้มประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 



 

 

 
                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……5336… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  5336 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.5/1                             

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……5336……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             5336 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……5337… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  5337 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.5/2                            

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……5337……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             5337 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                    (พรอ้มประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……5338… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  5338 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.5/3                            

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……5338……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             5338 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                    (พรอ้มประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……5339… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  5339 

จ ำนวนเงิน                           6,500.-      บาท ตัวอักษร  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน 

            ม.5 (ห้องเรียนพิเศษ)                              

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................ 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……5339……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             5339 

จ ำนวนเงิน                           6,500.-      บาท ตัวอักษร  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                    (พรอ้มประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุร ี

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……6327… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  6327 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.6/1                              

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……6327……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             6327 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                     (พร้อมประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                                                    ส่วนที่ 1 ส ำหรับธนำคำร  

                                                                   ยืน่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                              สาขาที่ช าระเงิน........................................ 
                                                                              วันที่.......................................................... 

ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 
โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 

       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……6328… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.                  6328 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

             เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร.........................................................ผู้รับช ำระเงิน 
(พร้อมประทับตรำ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        ส่วนที่ 2  ส ำหรับนักเรยีน  

              ม.6/2                             

                  ยื่นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)   
                                                                                   สาขาที่ช าระเงิน.......................................... 

                                                           วันที่............................................................. 
ใบช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยอยู่ประจ ำ  ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ต.อ่ำงหิน  อ.ปำกท่อ  จ.รำชบุรี 
       
เพ่ือเข้ำบัญชี   โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สำขำรำชบุรี 
 เลขที่บัญชี   571-3-01886-3 

 
ชื่อ- สกุล...................................................................... 
เลขประจ ำตัวนักเรียน /Cust. No.  ……6328……… 
ชั้น / ห้อง/ Ref. No.             6328 

จ านวนเงิน         28,355.- บาท ตัวอักษร  (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

                                               เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร......................................................ผู้รับช ำระเงิน 
                                                                                                                                                                    (พรอ้มประทับตรำ) 
หมายเหตุ        น าส่วนที่ 2  ส าหรับนักเรียน   ส่งท่ีโรงเรียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนต่อไป                          

          จ านวนเงินที่ช าระได้บวก ค่า ธรรมเนียมการโอน   15  บาท 
 
 


